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คํานํา 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเนื่อง 
และเพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดใหมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานนั้น จึงไดกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับ
หนวยงานสนับสนุน มาเปนประจําทุกปการศึกษา และเร่ิมมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ในปการศึกษา 2550 เพ่ือใหหนวยงานทุกระดับที่รับการตรวจประเมินทราบสถานภาพปจจุบัน จุดแข็ง 
และโอกาสในการพัฒนา ซ่ึงสามารถนํามากําหนดแนวทางในการนําพาองคกรใหบรรลุเปาประสงค (goals) ที่ตั้ง
ไว และพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑ/มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใช
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ทําใหสงมอบคุณคาที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิต
และบริการ และสรางการสื่อสาร/แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) ทั้งนี้เพ่ือใหการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค และทุกหนวยงานมีแนวทาง
ปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพจึงไดจัดทําคูมือการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ฉบับนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะ/หนวยงาน และ
คณะกรรมการตรวจประเมินมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2550 ที่ชัดเจน สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงานสนับสนุน และผูที่สนใจศึกษาคนควา ตลอดจนเกิดการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
 

 
 
 
 (ผศ. นพ. ไชยวิทย  ธนไพศาล) 

ผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
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สวนที่ 1 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปการศึกษา 2550 

  
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดกําหนดให

มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปการศึกษา ทั้งน้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
เปนกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เปนที่เชื่อถือ ยอมรับในสังคม และพรอมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินจากภายนอกได เปนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินการเรื่องนี้อยางเปนขั้นตอน ในระยะแรกไดเนนเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพ 
ตอมาเมื่อคณะ/หนวยงานตางๆ เล็งเห็นถึงความจําเปนและประโยชนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากขึ้น จึงไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการพัฒนาเกณฑ/มาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนํามาใชประกอบกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปการศึกษา จนกระทั่ง
ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยไดนําเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปน
เครื่องมือและกรอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ควบคูกับการตรวจประเมินตามราย
ตัวชี้วัดซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับบริบทและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้ วัดของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของกับการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ไดแก ตัวชี้วัดของ สกอ. กพร. สมศ. และเพื่อใหการตรวจประเมินคุณภาพภายในมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบัน (ปการศึกษา 2550) ไดพัฒนารูปแบบและแนวทางการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโดยกําหนดใหทุกคณะ/หนวยงาน ที่เขารับการตรวจประเมิน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และจัดฝกอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(พัฒนาแนวทางการดําเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ PMQA มาจากปการศึกษา 2549) และไดพัฒนา
ปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 โดยเปนตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ 
สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผน มข. IQA–KKU’ 2006 และ THES ซ่ึงแบงเปน 4 มิติ คือ 1) มิติดานประสิทธิผล      
2) มิติดานคุณภาพ 3) มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติดานการพัฒนาสถาบัน รวม
ทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ในปการศึกษา 2550 ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ขึ้น เปนปการศึกษาแรก ตามนโยบายของ สกอ. เพื่อดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีนโนบายให
สถาบันอุดมศึกษานําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไปใชในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดกําหนดใหดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2550 ระดับคณะ/หนวยงาน ในเดือนกรกฎาคม 2551 และระดับสถาบันในชวงสัปดาหที่สามของ
เดือนสิงหาคม 2551  
 
1. วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดกรอบการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ (PMQA) และคูมือรายละเอียดตัวชี้ วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. เพื่อวิเคราะห และรายงานสถานภาพปจจุบัน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
คณะ/หนวยงาน ซ่ึงสามารถนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพใหบรรลุเปาหมาย (targets) เปาประสงค 
(goals) ที่ตั้งไว และพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑ/มาตรฐานระดับสากล 
 3. เพื่อใหมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจ ใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ ใหสามารถสงมอบคุณคาที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริการ ตลอดจนสรางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (good practice) ระหวางคณะ/หนวยงาน  
 4. เพื่อศึกษา วิเคราะหวาสถาบันมีระบบและกลไกกํากับการควบคุมคุณภาพ ในแตละมิติ/มาตรฐาน/
เกณฑคุณภาพ/ตัวชี้วัด และไดนําไปปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกลาว 
 
2. หลักการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหนาที่กําหนดนโยบาย กํากับติดตามผลการดําเนินการ พัฒนา
ระบบการประเมินผล และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองเปนระบบ
เดียวกันในภารกิจทุกๆ ดาน ภายใตการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาประสงคของนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน และ 2) คณะคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหและประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน และนําเสนอ
นโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจประเมินระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน    
ในรอบ 1 ป (1 - year cycle) ในระหวางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปการศึกษา โดยเริ่มตรวจประเมิน
ระดับสถาบันในปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
 3. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 จะยึดตามเกณฑและมาตรฐาน ดังนี้ 1) เกณฑ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3) คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 และ 4) คูมือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 
 4. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน กําหนดใหมีการตรวจประเมิน 2 ระดับ คือ    1) ระดับสถาบัน 
และ 2) ระดับคณะ/หนวยงาน 
 4. กรอบเวลาการรายงานขอมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ยึดตามรอบปการศึกษา ( 
มิถุนายน – พฤษภาคม) ปงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) และปปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประเภทและรายละเอียดของแตละตัวชี้วัด 
 5. วิธีการตรวจประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาขอมูลเบื้องตนจากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามที่สถาบัน และคณะ/หนวยงาน จัดทําขึ้น และตรวจสอบผลการรายงานจากหลักฐาน/เอกสารอิง 
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ตลอดจนรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา การสังเกตการสอน การเยี่ยมชมกิจกรรม
และหนวยงานยอย และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน 
 
3. ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
 1)  การเตรียมการกอนวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1.1 พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสําหรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1.2. ถายทอดระบบการประกันคุณภาพภายใน และตัวชี้วัดใหคณะ/หนวยงานทราบและนําไป
ประยุกตใชกับระบบประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงาน 
 1.3 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ในชวงเดือนกรกฎาคมเพื่อ
เตรียมการตรวจประเมินระดับสถาบันในเดือนสิงหาคมของทุกป 
 1.4 สรุปผลการตรวจประเมินระดับคณะ/หนวยงาน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมการตรวจประเมินระดับสถาบัน 
 1.5 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อกําหนดแนวทางใน
การตรวจประเมินระดับสถาบัน จัดทํากําหนดการตรวจประเมิน และคัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินจาก
ภายในและนอก 
 1.6 จัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.7 แจงรายนามคณะกรมการตรวจประเมินระดับสถาบัน และกําหนดการตรวจประเมินไปยัง สกอ. 
 1.8 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับบุคลากรใหครอบคลุมทุกระดับเพื่อเตรียมรับการตรวจ
ประเมินระดับสถาบัน ไดแก คณะ/หนวยงาน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 1.9 ประสานงานเพื่อแจงกําหนดการ สถานที่ และสงรายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหคณะกรรมการตรวจประเมิน ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันตรวจประเมิน 
 1.10 เตรียมผูประสานงน สถานที่สําหรับการประชุม หองทํางาน/อุปกรณทํางานของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน และหองสัมภาษณ  
 1.11 จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานอางอิง และคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบฐานขอมูลที่สมบูรณ 
 
 2) การดําเนินการในวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 2.1 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับเขารวมรับฟงการชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 2.2 เตรียมใหมีผูประสานงาน เพื่อประสานงานกับบุคคล คณะ/หนวยงาน จัดหาเอกสารเพิ่มเติม และ
อํานวยความสะดวกตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจประเมินตามสถานการณ 

 2.3 คณะกรรมการตรวจประเมินแนะนําทีมผูตรวจประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน 
 2.4 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลในภาพรวม และผลลัพธของการดําเนินงาน 

  2.5 คณะกรรมการตรวจประเมินซักถามขอมูลเพิ่มเติม 
 2.6 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับเขารวมรับฟงการรายงานผลการตรวจประเมินเบื้องตนดวยวาจา
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
  2.7 คณะกรรมการตรวจประเมินจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน และสง
ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 3) การดําเนินการหลังวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อวิเคราะห และสรุปแนวทางในการพัฒนาองคกรตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน     
เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ และเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 3.2 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบันเสนอตอ สกอ. และเผยแพรตอสาธารชน 
 3.3 ผลการตรวจประเมินที่เปนจุดแข็ง มหาวิทยาลัยนํามาพิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดง
ความชื่นชม เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ตลอดจนเพื่อใหบุคลากรทุกระดับตระหนักวาไดมีสวน
รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 3.4 มหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานพิจารณาการใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการตรวจประเมิน 
เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินตอไป 
 
4. แนวปฏิบัติในการจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา นําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ ไดพัฒนาขึ้นไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป และไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจายคาตอบแทนคระกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ดังนี้ 

1. สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดสงรายชื่อคระกรรมการรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันใหกับ 
สกอ. เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พรอมกําหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเบิกจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในทุกคนที่สถาบันอุดมศึกษาที่รับการประเมินเชิญมาจากภายนอกสถาบัน โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในดังกลาวผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ไดรับวุฒิบัตร 
และขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ในอัตราคนละ 5,000.- บาท ตอการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในแตละสถาบัน 
 
5. วิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพในระดับคณะ/หนวยงาน 
 
 ☯ ขั้นตอนกอนวันตรวจประเมิน 
 
 1. กอนวันตรวจประเมินอยางนอย 7 วัน คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
พรอมไฟล ตามจํานวนคณะกรรมการตรวจประเมินและผูประสานงาน ไปยังสํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ 
 2. วันที่ 1 หลังจากคณะ/หนวยงานสง SAR ให สํานักงานประเมินฯ แลว สํานักงานประเมินฯ จะสง
เอกสารประกอบการตรวจประเมินใหคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 
 1) คูมือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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 2) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมไฟล 
 3) รายชื่อ/ที่อยู/e-mail ของคณะกรรมการตรวจประเมิน และผูประสานงาน พรอมไฟล 
 4) แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พรอมไฟล 
 5) หนังสือนําสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (เฉพาะประธาน) 
 6) ซองบรรจุแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน และ CD เปลา (เฉพาะประธาน) 
 3.ในระหวางวันที่ 2-5 หลังจากคณะกรรมการตรวจประเมินไดรับ SAR และเอกสารตางๆ จาก 
สํานักงานประเมินฯ แลว ใหคระกรรมการตรวจประเมินดําเนินการดังนี้ 
 1) อาน SAR  
 2) จัดทํา Key Factor และ Individual Review 
  3) ประธานกรรมการแบงหนาที่ใหกรรมการรับผิดชอบในแตละหมวด โดยสงทางอีเมล หรือ
ผานผูประสานงานจากสํานักงานประเมินฯ 
 4. ในวันที่ 6 หลังจากคณะกรรมการตรวจประเมินไดรับ SAR และเอกสารตางๆ จาก สํานักงาน
ประเมินฯ แลว คณะกรรมการตรวจประเมินนัดประชุม (ณ หองประชุมสํานักงานประเมินฯ) เพื่อดําเนินการ ดังนี้  
 1) Consolidate Review  
 2) วางแผนการตรวจประเมินคณะ/หนวยงาน (site visit) 
 3) เตรียมประเด็น site visit issue 
 4) ระบุหนวยงานยอย และกลุมผูที่จะขอสัมภาษณ เพื่อแจงใหคณะหนวยงานทราบ 
 5) วันตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ/หนวยงาน คือในวันที่ 7 หลังจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินไดรับ SAR และเอกสารตางๆ จากสํานักงานประเมินแลว  
 
☯ ขั้นตอนการดําเนินการในวันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน 
 

1. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุม และศึกษาเอกสารหลักฐานอางอิง 
2. คณะกรรมการตรวจประเมินแนะนําทีมผูตรวจประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมินให

คณะ/หนวยงานทราบ และผูบริหารของคณะ/หนวยงานนําเสนอขอมูลในภาพรวม และผลลัพธของการ
ดําเนินงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

3. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษา/รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ ผูบริหาร/อาจารย/
นักศึกษา/เจาหนาที่ /ผูที่เก่ียวของ และตรวจเยี่ยมหนวยงาน เชน 1) หองเรียน/หองปฏิบัติการ 2) หองสมุด  
3) โสตทัศนูปกรณ/หนวยงานดาน IT 4) หนวยงานสนับสนุน 5) ศูนยวิจัยเฉพาะทาง  

4. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุม และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน 
 

☯ ขั้นตอนการดําเนินการหลังวันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน 
 
 1. ประธานกรรมการตรวจประเมินสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูร            
ใหสํานักงานประเมินฯ จํานวน 2 ชุดพรอมไฟลขอมูล  
 2. สํานักงานประเมินฯ จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ใหคณะ/หนวยงาน ภายใน 7 
วัน หลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน 
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 3. สํานักงานประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และเตรียมรับการตรวจประเมินระดับสถาบัน  
 4. สํานักงานประเมินฯ จัดประชุมสัมมนาการนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และรวมกัน
วิเคราะห สรุปผลการดําเนินการตรวจประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป 
 5. สํานักงานประเมินฯ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อรวมกันวิเคราะห สรุปผลการ
ดําเนินการตรวจประเมิน และใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป 
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สวนที่ 2 
คุณสมบัติ และจรรยาบรรของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

 
1. คุณสมบัตเิฉพาะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนั  

1. ควรมีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
2. เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือ         

ที่สถาบันจัดฝกอบรมให อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

3. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
 
2. คุณสมบัตเิฉพาะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

1. ควรมีกรรมการตรวจประเมินอยางนอย 3 คน ข้ึนอยูกับขนาดของคณะ/หนวยงานเทียบเทา 
2. ประธานกรรมการตรวจประเมินอาจเปนผูประเมินจากภายในสถาบันก็ได ในกรณีเชนนี้ตองมีผู

ประเมินจากภายนอกสถาบันอยางนอย 1 คน ควรรวมในคณะกรรมการฯ นอกจากนั้นอนุโลมใหคณุสมบตัิ
ของประธานและหรือกรรมการผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ 
ซึ่งจะใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิงตอคณะ/หนวยงานเทียบเทา ไมจําเปนตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหก็ได แตควรมีการชี้แจงหลักเกณฑ และ
แนวทางการประเมินคุณภาพใหทราบ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
 
3. คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม  
 2. มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางมีกัลยาณมิตร 
 3. มีทัศนะที่กวางไกล 
 5. มีความหนักแนนสุขุมรอบคอบ 
 6. มีทักษะในการคิด วิเคราะห 
 7. มีความเปนกลาง 
 8. มีความสนใจที่จะทําประโยชนใหสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง 
 
4. องคประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
 1. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยกรรมการ 3 -5 คน ดังนี้  
 ประธานกรรมการ     1 คน 
 ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา/ผูเชี่ยวชาญ 1 คน 
  ดานการประเมินระบบการประกันคุณภาพ  1 - 2 คน 
  เลขานุการ     1 คน 
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5. หนาที่ของประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  
 1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง 
 2. พิจารณามอบหมายงานใหกรรมการ และจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนากอนวัน
ตรวจประเมิน  
 3. กํากับดูแลการตรวจประเมินใหเปนไปตามวัตถุประสงค และกําหนดการ และประสานงานการตรวจ
ประเมินใหสอดคลองสัมพันธกัน ไมซํ้าซอน โดยเฉพาะกรณีที่มีการแยกยายกันประเมินเฉพาะเรื่อง 
 4. รวมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน 
 5. เปนประธานพิจารณาผลการตรวจประเมินรวบยอด 
 6. ใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกคณะ/หนวยงาน 
 7. กํากับการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน การสงรายงานผลการตรวจประเมิน และรวมรับผิดชอบ
รายงานผลการตรวจประเมิน 
 
6. หนาที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง  
 2. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินในหมวด หรือหัวขอที่ไดรับมอบหมายจากประธาน และเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกอนวันตรวจประเมิน 
 3. ดําเนินการตรวจประเมินใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 4. รวมสรุปผลการตรวจประเมิน และใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการ 
 5. รวมพิจารณาผลการตรวจประเมินรวบยอด 
 6. รวมรับผิดชอบรายงานผลการตรวจประเมิน 
 
8. หนาที่ของเลขานุการ 
 1. ติดตอและประสานการตรวจประเมินกับสํานักงานประเมินฯ และผูประสานงานของคณะ/หนวยงาน 
 2. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 3. ติดตามการจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่สถานศึกษา คณะ/หนวยงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินอนุญาตใหมีผู
สังเกตการณรวมอยูในคณะกรรมการตรวจประเมิน ใหประธานเปนผูกําหนดบทบาทของผูสังเกตการณ และให
ประธานแจงบทบาทของผูสังเกตการณแกสถานศึกษา หรือ คณะ/หนวยงาน โดยขอใหผูสังเกตการณยึดถือ
จรรยาบรรณเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 
9. จรรยาบรรณของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 1. มีความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนจากการตรวจเยี่ยม และการประเมิน 
 2. ไมนําความลับของขอมูลไปเปดเผย 
 3. มีความอดกลั้น และยืดหยุน 
 4. มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่คนพบตามหลักฐานที่ปรากฏ 
 5. อุทิศเวลาอยางเต็มที่ ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย 
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สวนที่ 3 
วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

  
การอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 การอานรายงานการประเมินตนเอง ตองอานอยางละเอียด วิเคราะห และบันทึกในรายละเอียด ที่จะเอ้ือ
ตอการประเมินภาคสนาม แตตองไมมาก และละเอียดจนเกินความจําเปน และบันทึกดวยภาษาที่ทั้งผูบันทึก   
และผูอานเขาใจไดไมยากในการวิเคราะหรายงานตองวิเคราะหทั้งความสอดคลอง และเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 1. ตรวจสอบความครบถวนของหัวขอในรายงานการประเมินตนเอง  
 2. ตรวจสอบความสอดคลอง และวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เพือ่พิจารณาประเด็นสําคัญดังนี้ 
     1)  มีความสอดคลอง ระหวางโครงรางองคกร หมวดตางๆ และ ผลลัพธในแตละมิติ/ตัวชี้วัดหรือไม 
     2)  เปนไปตามระบบคุณภาพตามทีม่หาวิทยาลัยกาํหนดหรือไม 
     3)  มีความสอดคลองของผลการดําเนินงานและเอกสารสนับสนุน หรือ หลักฐานอื่นๆ หรือไม 
     4)  มีเอกสาร/หลักฐานที่เพียงพอ และเชื่อถือไดหรือไม จะขอดูจากอะไร หรือถามอะไรเพิ่มเติม 
 5)  มีคําที่เปนนามธรรม เชน เพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิภาพ เปนระยะ ฯลฯ หรือไม ถามีตองถาม 
บุคลากรของคณะวิชา/หนวยงานวา หมายถึงอะไร และบันทึกไวในชองหมายเหตุหลังองคประกอบ (มาตรฐาน/
เกณฑ) หลักและองคประกอบ (มาตรฐาน/เกณฑ) ยอยนั้นๆ 
    6)  ใชหลักการคุณภาพ ในการแกไขจุดออน และสงเสริมจุดแข็งหรือไม 
    7)  มีแผนปฏิบัติการและการดําเนินงานของทุกหมวดตอบสนองหรือสนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของคณะ/หนวยงานนั้นๆ หรือไม 
     
วิธีการสืบคนขอมูลเพื่อการตรวจประเมิน 
 1. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ตองการ และตรวจสอบความสมบูรณ             
ของการจัดทําฐานขอมูล ซ่ึงเปนเครื่องแสดงความสามารถและประสิทธิภาพของสถาบัน และคณะ/หนวยงาน 
 2)  สืบคนจากรายงานการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน สามารถประเมินขั้นตน จา
การพิจารณารายงานการประเมินตนเองของคณะ/หนวยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินจะตองนํามาศึกษา
วามีประเด็นใดที่ขอมูลยังไมครบถวน ซ่ึงจะตองคนหาเพิ่มเติมจากเอกสารอางอิง บันทึก หรือที่คณะ/หนวยงาน
รวบรวมไวตอไป 
 3)  สืบคนจากการสัมภาษณ เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง จากผูปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือผูที่รับผิดชอบ
ในกิจกรรมนั้นหากคณะกรรมการตรวจประเมินมีการเตรียมการที่ดีกอนการสัมภาษณจะทําใหไดรับขอมูลที่เปน
จริง และมั่นใจในหลักฐานเอกสารที่ปรากฏ 
 4)  สืบคนจากการสังเกต จะทําใหผูประเมินไดรับขอมูลที่เปนจริง การสังเกตมักจะใชควบคูไปกับการ
สัมภาษณและการศึกษาขอมูลจากเอกสาร 
 5)  สืบคนจากผูเก่ียวของกลุมตางๆ เชน ผูปกครอง สถานประกอบการ และชุมชน เปนตน 
 6)  สืบคนจากงานวิจัยสถาบนั 
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เทคนคิในการตรวจประเมิน 
 1) เทคนิคการสุมตัวอยาง ในการตรวจประเมินคณะ/หนวยงาน ประเด็นที่ทําใหคณะกรรมการตรวจ
ประเมินไดรับขอมูลที่ถูกตอง บางครั้งขึ้นอยูกับวิธีการสุมตัวอยางที่เหมาะสม การสุมตัวอยางขึ้นกับทักษะ 
ประสบการณ และระยะเวลาในการตรวจประเมินคณะ/หนวยงานนั้นๆ 
 2) เทคนิคการสัมภาษณ ผูประเมินคุณภาพภายใน จะตองเตรียมการเพื่อใหสัมภาษณมีประสิทธิภาพ
ดังนี้ 
 2.1) ควรชี้แจงวา จุดมุงหมายในการสัมภาษณเปนไปเพื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะ/
หนวยงานที่รับการตรวจประเมิน จะไดรวมมือกันคนหาจุดแข็ง หรือจุดที่ควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะ
ไดมีแนวทางในการพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนกับผูปฏิบัติงานโดยตรง 
 2.2)  เตรียมการตั้งคําถามไวลวงหนา โดยสวนใหญจะตั้งคําถาม 3 รูปแบบ คือ 
  -คําถามปลายเปด เปนคําถามที่ผูตอบสามารถตอบไดกวางมาก เราจะใชคําถามชนิดนี้ตอเมื่อ
ตองการทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะ/หนวยงานที่รับตรวจประเมิน เพื่อรับทราบคําอธิบาย หรือเปนการ
เปดโอกาสใหสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได 
  -คําถามปลายปด/ถามตรงประเด็น เปนคําถามที่ตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” 
เทานั้น แตขณะเดียวกันคําถามที่ตรงประเด็น อาจจะทําใหไดคําอธิบายที่สั้นๆ คําถามในกลุมนี้ ตองการถามในสิ่ง
ที่ตองการขอมูลเฉพาะ 
  -คําถามแบบพิสูจน/ถามเพื่อความกระจาง เปนคําถามแบบปลายเปดชนิดหนึ่ง แตเปนคําถาม
ที่มีขอบเขตที่แคบกวาที่ตองการคําอธิบายใหเกิดความกระจาง 
    2.3) ตองทําตัวเปนกัลยาณมิตร ใหกําลงัใจ และสรางบรรยากาศที่ดี ในการสัมภาษณ 
    2.4) ตองเปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสุภาพออนโยน 
    2.5) ใหเวลากับผูรับการสัมภาษณ ในการคิดคําตอบ เมื่อผูรับการสัมภาษณ ประหมา กังวล ขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
    2.6)  ตองมีความรูสึกไวตอการแสดงออกของผูรับการสัมภาษณ และระมัดระวังการใชภาษากายของ
ผูสัมภาษณ 
 4) เทคนิคการเก็บขอมูลระหวางการตรวจเยี่ยมหนวยงานยอย  
 ในระหวางการตรวจเยี่ยมพื้นที่ คณะกรรมการตรวจประเมินควรบันทึกขอมูลที่คนพบจากการตรวจ
ประเมินเพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการสรุปผลการตรวจประเมิน การบันทึกขอมูลควรจะจดบันทึกโดยทันที 
เพื่อใหขอมูลมีความแมนยํา และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดที่ควรบันทึก    
ควรประกอบดวยวันเวลา สถานที่ ชื่อผูรับการสัมภาษณ รายละเอียดของกิจกรรมในพื้นที่ ชื่อเอกสาร 
กระบวนการของการปฏิบัติงาน และผลลัพธจากงาน ฯลฯ 
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สวนที่ 4 
บทบาทของคณะ/หนวยงานที่รบัการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 
1. การเตรียมการกอนวันตรวจประเมิน 
 
 ☯ การประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ PMQA และตามคูมือรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 
 2) จัดสงรายงานการประเมินตนเองและเอกสารที่เก่ียวของอ่ืนๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินอยางนอย 7
วันกอนวันรับการตรวจประเมิน 
 3) แจงรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอกสถาบัน (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) และชื่อผู
ประสานงานระหวางคณะ/หนวยงานกับสํานักงานประเมินฯ และแจงสถานที่สําหรับประชุม และใชในการตรวจ
ประเมิน ทั้งนี้ผูประสานงานตองเปนผูที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ และ/หรือเปนผูที่มีความเขาใจ
คณะ/หนวยงาน ทั้งดานการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4) ประสานงานกับสํานักงานประเมินฯ เพื่อรวมเตรียมแผนการตรวจประเมิน อาทิ การจัดตารางเวลาเขา
ตรวจประเมิน การนัดหมายผูที่จะใหสัมภษณ เปนตน 
 5) ควรจัดทําฐานขอมูลและเครือขายฯ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินสามารถตรวจสอบและศึกษา
ไดสะดวก 
 
2. การเตรียมเอกสารอางอิงประกอบการตรวจประเมิน 
 1) ขอมูลที่นําเสนอในเอกสารอางอิงแตละฉบับ ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่นําเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง 
 2) ชื่อและหมายเลขเอกสาร ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลข และสาระที่ระบุในรายงาน
ประเมินตนเอง 
 3) หากเอกสารที่อางอิงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการระบุวาเอกสารหรือ
ขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ทําแถบกระดาษสีแยกหนากระดาษ หรือระบายสีเนนขอความ เปนตน 
 4) เอกสาร ที่เปนแผนปลิว หรือแผนพับ อาจจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว หรือใสแฟมไว เพื่อปองกันการ
สูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น 
 5) จัดเตรียมคอมพิวเตอรที่ไดตอเชื่อมที่สมบูรณ เพื่อสะดวกในการสืบคนเอกสารอางอิงที่อยูในเว็บไซต
หรือระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ 
 6) การนําเสนอเอกสารในวันตรวจประเมินอาจทําไดใน 2 แนวทาง คือ 1) จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติ 
ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวา จะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อหมายเลขเอกสารอะไร 2) นํา
เอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะกรรมการตรวจประเมิน การนําเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยม
กวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็ว และดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราว
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เดียว การจัดเอกสารในแนวทางที่ 2 ควรจัดใหมีระบบที่สะดวกตอการเรียกใช อาทิ มีการรวบรวมเอกสารแยก
ตามมิติ/ตัวชี้วัด และเรียงตามลําดับหมายเลขไวในกลอง โดยมีบัญชีรายชื่อเอกสารกํากับชัดเจน 
 
3. การเตรียมบุคลากร 
 1) การเตรียมบุคลากรทั้งหมด ในคณะ/หนวยงาน ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง ผานการประชุม 
สัมมนา ฯลฯ ทั้งน้ี ควรครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพใน ประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การตรวจประเมิน
คุณภาพ คืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาคณะ/หนวยงานอยางไร ขั้นตอนการประเมินเปนเชนไร 
      1.2) ซักซอมความเขาใจตอการดําเนินภารกิจของคณะ/หนวยงานวาสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค เปาหมาย และใหผลอยางไร 
      1.3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ
ดําเนินงานของคณะ/หนวยงานในทุกประเด็นเพื่อความรวมมือที่ดี 
                 1.4) ย้ําเนนใหบุคลากรทุกคนตระหนักวา การประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ตอง
รวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
 2) การเตรียมบุคลากร เพื่อทําหนาที่ผูประสานงานในระหวางการตรวจประเมินจําเปนตองมีบุคลากร 
1-3 คน คอยประสานงานระหวางคณะกรรมการตรวจประเมินกับผูประสานงานจากสํานักงานประเมินฯ และ
บุคคล/หนวยงานยอยที่เก่ียวของ ทั้งนี้ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 
 2.1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการตรวจประเมินอยางถองแท 
 2.2) ทําความเขาใจกับภารกิจของคณะ/หนวยงานใหดี เพราะเมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินขอ
ขอมูลเพิ่มเติม ตองทราบวาติดตอใคร หนวยงานยอยใด 
 2.3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการตรวจประเมินจะเชิญมาใหขอมูล 
 2.4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใคร 
 2.5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะกรมการตรวจประเมิน สามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 
 
4. การเตรียมสถานทีส่ําหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่ปราศจากการ
รบกวนขณะคณะกรรมการตรวจประเมินทํางาน 
 2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจประเมินจําเปนตองการใช พรอม
อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางาน 
 3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางาน หรือบริเวณใกลเคียง 
 4) หองทํางานควรอยูใกลชิดกับที่จัดเตรียมอาหารวาง/อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธาณูปโภค
อ่ืนๆ 
 5) ควรประสานงานกับผูประสานงานจากสํานักงานประเมินฯ เพื่อทราบความตองการพิเศษใดๆ 
เพิ่มเติม 
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5. การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน  
 1) เปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมรับฟงคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีการตรวจ
ประเมิน 
 2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจประเมิน แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเยี่ยมชม 
หรือตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ระหวางการตรวจประเมิน ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคลากร/
หนวยงานที่คณะกรรมการตรวจประเมินตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ 
 4) กรณีที่คณะกรมการตรวจประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยูอํานวย
ความสะดวก 
 
6. การดําเนินการหลังการตรวจประเมิน 
 1) ผูบริหารคณะ/หนวยงาน และผูเก่ียวของ นําผลการตรวจประเมินเขาสูการประชุม สัมมนาระดับ
ตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ในการแกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดกิจกรรม
งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 
 3) คณะ/หนวยงานอาจพิจารณาใหขอมูลปอนกลับแกคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตอไป 
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สวนที่ 5 
ขั้นตอนการตรวจประเมิน และแบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน  

 
ขั้นตอนและกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คณะ/หนวยงาน .......................................... 
************************************************************************************* 
  
 กอนวันตรวจประเมินอยางนอย 15 วัน ใหคณะ และ อยางนอย 7 วัน ใหหนวยงานสนับสนุน 
(ศูนย สถาบัน สํานัก) สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พรอมไฟล ตามจํานวนคณะกรรมการตรวจประเมิน
และผูประสานงานสํานักงานประเมินฯ ไปยังสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 

วันที่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
วันที่ 1 หลังจากคณะ/หนวยงานสง SAR ให 
สํานักงานประเมินฯ แลว 

1. สํานักงานประเมินฯ สงเอกสารประกอบการตรวจประเมินให
คณะกรรมการตรวจประเมิน   

ในระหวางวันที่ 2- 5 (กรณีตรวจประเมินหนวยงาน
สนับสนุน) และวันที่ 2-14 (กรณีตรวจประเมิน
คณะ) หลังจากคณะกรรมการตรวจประเมินไดรับ 
SAR และเอกสารตางๆ จากสํานักงานประเมินฯ แลว 

2. เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ไดรับ SAR แลว ดําเนินการดังนี้ 
 2.1 อาน SAR  
 2.2 จัดทํา Key Factor และ Individual Review 
 2.2 ประธานกรรมการแบงหนาที่ใหกรรมการรับผิดชอบใน
แตละหมวด โดยสงทางอีเมล หรือผูประสานงานจากสํานักงานประเมิน
ฯ 

ในวันที่ 6 (กรณีตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุน) 
และวันที่ 14 (กรณีตรวจประเมินคณะ) หลังจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินไดรับ SAR และเอกสาร
ตางๆ จากสํานักงานประเมินฯ แลว 

3. คณะกรรมการตรวจประเมินนัดประชุม (ณ หองประชุมสํานักงาน
ประเมินฯ) เพื่อดําเนินการ ดังนี้  
 3.1 Consolidate Review  
 3.2 วางแผนการตรวจประเมินคณะ/หนวยงาน (site visit) 
 3.3 เตรียมประเด็น site visit issue 
 3.3 ระบุหนวยงานยอย และกลุมผูที่จะขอสัมภาษณ เพื่อแจง
ใหคณะ/หนวยงานทราบ 

ในวันที่ 7  (กรณีตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุน) 
และวันที่ 15 (กรณีตรวจประเมินคณะ) หลังจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินไดรับ SAR และเอกสาร
ตางๆ จากสํานักงานประเมินฯแลว 

4. วันตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ/หนวยงาน 
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 วันที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ/หนวยงาน .................................. 
 
วันที่     กรกฎาคม 2551 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุม และศึกษาเอกสารหลักฐานอางอิงตามที่

คณะ/หนวยงานจัดเตรียมไว 
 

10.00 – 10.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินแนะนําทีมผูตรวจประเมิน  และชี้แจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมินใหคณะ/หนวยงานทราบ 
- ผูบริหารของคณะ/หนวยงานนําเสนอขอมูลในภาพรวม และผลลัพธของการ
ดําเนินงาน 
- คณะกรรมการตรวจประเมินซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

 

10.00 – 12.00 คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ ผูบริหาร/อาจารย/นักศึกษา/เจาหนาที่ 
/ผูที่เก่ียวของ และตรวจเยี่ยมหนวยงาน เชน 1) หองเรียน/หองปฏิบัติการ  
2) หองสมุด 3) โสตทัศนูปกรณ/หนวยงานดาน IT 4) หนวยงานสนับสนุน  
5) ศูนยวิจัยเฉพาะทาง   

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินประชุม และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน  

  
 หลังวันตรวจประเมิน  
 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 ประธานกรรมการตรวจประเมินสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูร ใหสํานักงานประเมินฯ 

จํานวน 2 ชุดพรอมไฟลขอมูล  
2 สํานักงานประเมินฯ จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ใหคณะ/หนวยงาน ภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้น

การตรวจประเมิน 
 
 

---------------------------------------------- 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปการศึกษา 2550 
 

คณะ/หนวยงาน ..................................... 
 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 

ตรวจประเมิน เมื่อวันที่  .....  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1. ....................................................... ประธานกรรมการ 
 2. ....................................................... กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 3. ....................................................... กรรมการ 
 4. ....................................................... กรรมการ 
 
วัตถุประสงคการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 1. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดกรอบการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ  (PMQA)และ คู มื อร ายละ เอี ยดตั วชี้ วั ดการประ เมิน คุณภาพภายใน  ปการศึ กษา  2550 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. เพื่อวิเคราะห และรายงานสถานภาพปจจุบัน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของคณะ/หนวยงาน           
ซ่ึงสามารถนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพใหบรรลุเปาหมาย (targets) เปาประสงค (goals) ที่ตั้งไว 
และพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑ/มาตรฐานระดับสากล 
 3. เพื่อใหคณะ/หนวยงานนําผลการตรวจประเมินและขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ให
สามารถสงมอบคุณคาที่ดีขึ้น  ทั้งผลผลิตและบริการ ตลอดจนสรางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี 
(good practice) ระหวางคณะ/หนวยงาน  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

คณะ/หนวยงาน………………………….. 
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ประจําปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 
วันที่ ............. กรกฎาคม 2551 

 
 

************************************************************************************** 

 
 
 

 

 

 

 

 

รานนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

  1.     ประธานกรรมการ 
  2.      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
  3.      กรรมการ 
  4.      กรรมการ 
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สวนที่ 1 
ลักษณะสําคัญขององคกร 

 
ปจจัยที่มีความสําคัญ (Key Factors Worksheet) 
1. ลักษณะองคกร 
 ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย 
(2) วิสัยทัศน 

- เปาประสงค 
- วัฒนธรรม 
- คานิยม 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(4) เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการและปฏิบัติ 
(5) การดําเนนิการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคบัที่สําคญั 

 ข. ความสัมพนัธภายในและภายนอกองคกร 
(6) โครงสรางองคกร 
(7) องคกรที่เก่ียวของในการใหบริการหรือสงมอบงานตอ 
(8) กลุมผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสียหลัก 

 
2. ความทาทายตอองคกร 
 ก. สภาพการแขงขัน 

(9) สภาพการแขงข้ันทั้งภายในและภายนอกประเทศขององคกร 
(10) ปจจัยที่ทําใหองคกรประสบความสาํเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน 
(12) ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขัน (ถามี) 

 ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
(13) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรขององคกร 

  - ความทาทายตามพันธกิจ 
  - ความทาทายดานปฏิบตัิการ 
  - ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
 ค. ระบบผลการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรเพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี
อยางตอเนื่อง 

(15) แนวทางในการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนความรูของภายในองคกร 
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สวนที่ 2 
รายงานผลการตรวจประเมิน 

 
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Key Themes Worksheet) 

 
 1.1 จุดแข็งที่สําคัญที่สุด หรือการปฏิบัติงานที่โดดเดน (แนวโนมที่มีคาตอองคกรอื่นๆ) ที่
ไดระบุไวคืออะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 อะไรเปนสวนที่สําคัญที่สุดในโอกาส ความวิตกกังวล หรือความไมแนนอนที่ไดระบุไว? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 พิจารณาปจจัยที่มีความสําคัญตอคณะ/หนวยงาน อะไรคือจุดแข็ง โอกาส คุณคา และ/
หรือชองวาง (ที่เกี่ยวของกับขอมูล/การเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยง) ที่พบในสวนของหัวขอและ
ผลลัพธ? 
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2. รายงานผลการตรวจประเมินหมวดตางๆ ตามเกณฑ PMQA 
 
หมวดที่ 1: การนําองคกร 

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

1.1 การนําองคกร 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

1.2 ความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 

หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

2 . 1  ก า ร จั ด ทํ า
ยุทธศาสตร 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 

2.2 การถายทอดกล
ยุทธหลักเพื่อนําไป
ปฏิบัต ิ โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 
 

หมวด 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

3.1 ความรูเกี่ยวกับ
ผู รับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

3.2 ความสัมพันธและ
ค ว ามพึ งพอ ใ จขอ ง
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 

หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

4 . 1  ก า ร วั ด  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร
ดําเนินการของคณะ/
หนวยงาน 
 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

4 . 2  ก า ร จั ด ก า ร
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ความรู 
 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 

 
 

หมวด 5 : การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

5.1 ระบบงาน 
 
 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

5.2 การเรียนรูของ
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ก า ร
สรางแรงจูงใจ  

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
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5.3 การสรางความ
ผาสุกและความพึง
พอใจแกบุคลากร  

จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

 โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 

หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

6.1 กระบวนการที่
สรางคุณคา  
 
 
 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

6 . 2  กร ะบ วนก า ร
สนับสนุน 
 

โอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for Improvement) 
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หมวด 7 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด IQA – KKU’ 2007  ปการศึกษา 2550 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ 1061/2550 

 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-------------------------------------------------------------- 

 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประเมินและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความ
เรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
  
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน        
พ.ศ.2541 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 
 
1. นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา 

 

2. นางสาวพรพิมล  รัตนพิทกัษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา 
 

3. นายรอม  หริัญพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา 
4. นายอภสิิทธิ ์ รุจิเกียรติกําจร ปร ะ ธ านก ร รมก า ร ส ง เ ส ร ิม ก ิจ ก า ร

มหาวิทยาลัย 
เปนที่ปรึกษา 
 

5. รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
 

6. รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ เปนรองประธานกรรมการ 
 

7. ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ 
เปนกรรมการ 

 

9. รองศาสตราจารยสุลัดดา  ลอยฟา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด

เทคโนโลยี 
เปนกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เปนกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยลําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยอินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เปนกรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยอนัตต  เจาสกุล ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร เปนกรรมการ 
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16. ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา 

 เปนกรรมการ 
 

17. นางบุปผา  ชอบใช กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผูแทนขาราชการ 

เปนกรรมการ 

18. รองศาสตราจารยสัมพันธ  พันธุพฤกษ ผู อํานวยการศูนย เครือขายสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

เปนกรรมการ 

19. รองศาสตราจารยอัศนี  ปราจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยพิศาล  ไมเรยีง รองคณบดีฝายแพทศาสตรศึกษา 

คณะแพทยศาสตร 
เปนกรรมการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยไชยวทิย  ธนไพศาล ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

22. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วงศประกรณกุล รอง ผู อํ านวยการสํ านั กงานประ เมิน  
และประกันคุณภาพ 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

23. นางภาวนา สีผาย สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

24. นางสาวสดใส  พิมพทองงาม สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

25. นายคมสัน  พันธุชัยเพชร สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

 
 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินการพัฒนาระบบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองเปนระบบเดียวกัน
ในภารกิจทุกๆ ดาน ภายใตการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคของ
นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1583/2549 ลงวันที่ 
10พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
 

สั่ง  ณ  วันที่    20   มีนาคม   พ.ศ.  2550 
 
 
 

(รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย) 
อธิการบดีมหวทิยาลยัขอนแกน 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๐ 

 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงระบบการประเมินและประกันคุณภาพ กอปรกับเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนงานรองที่ ๙ ดานการประกันคุณภาพและการประเมินผลงาน ในแผนกลยุทธการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ โดยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานครอบคลุม        
ทุกระบบ และเพื่อใหการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ จึงเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  
 

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดังรายชื่อ และตําแหนงดังตอไปนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย 
อธิการบดี 

เปนที่ปรึกษา 

๒. รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท 
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 

เปนที่ปรึกษา 

๓. รองศาสตราจารยสลุัดดา ลอยฟา 
รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคล 

เปนที่ปรึกษา 

๔. ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น 
กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารยประจาํ 

เปนที่ปรึกษา 

๕. รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข 
รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

เปนที่ปรึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย  ธนไพศาล 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 

เปนประธานกรรมการ 

๗. รองศาสตราจารยวิภาพร  วรหาญ 
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 

เปนกรรมการ 
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๘. นายไพบูลย  ดาวสดใส 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

เปนกรรมการ 

๙. นายวสุ  เชานพานนท 
ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ 

เปนกรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอนุชา   นิลประพันธ 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

เปนกรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ  ธาน ี
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปนกรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ   สุดภักดี 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

เปนกรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยดารณี  หอมดี 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

เปนกรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยภรณ ี  ศิริโชติ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปนกรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  มงคลวงศโรจน 
คณะเทคนิคการแพทย 

เปนกรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ   สุขประเสริฐ 
ผูชวยคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร 

เปนกรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยชลิต  ชัยครรชิต 
ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม 

เปนกรรมการ 

๑๘. หัวหนาสาํนักงานอธิการบด ี เปนกรรมการ 
๑๙. นายศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล 

วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
เปนกรรมการ 

๒๐. นางสาวปณัทพร   เรืองเชิงชุม 
วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 

เปนกรรมการ 

๒๑. ผูอํานวยการกองแผนงาน เปนกรรมการ 
๒๒. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนกรรมการ 
๒๓. นายสมนึก  ปนทอง 

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
เปนกรรมการ 

๒๔. ผูอํานวยการกองคลัง เปนกรรมการ 
๒๕. นายจักรพงษ  นนทไทย 

วิทยาเขตหนองคาย 
เปนกรรมการ 

๒๖. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วงศประกรณกุล 
รองผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

๒๗. นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย 
กองแผนงาน 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 
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๒๘. นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ 
กองแผนงาน 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

๒๙. นางสาวรัศมี  สาโรจน 
กองแผนงาน 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

๓๐. นางภาวนา  สีผาย 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

๓๑. นางสาวสดใส  พิมพทองงาม 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

๓๒. นายคมสัน  พนัธุชัยเพชร 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

เปนกรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

  
 โดยใหคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๙ มีหนาที่ดังน้ี 

 

 ๑. วิเคราะหและประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน และวิเคราะห     
ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ผานมา 
 ๒. นําเสนอนโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ๓. จัดทํามาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ครอบคลุม
มาตรฐานการตรวจประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องคประกอบ
และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
ก.พ.ร. และหรือการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย  
 ๔. สื่อสารตัวชี้วัด และระบบการประกันคุณภาพตอคณะ และหนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนติดตามผล
การดําเนินการจากการนําตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นไปใช 
 ๕. จัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๒๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙  เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ และปงบประมาณ ๒๕๔๙  
 

สั่ง  ณ  วันที่     ๒๐   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 
(รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2550 
---------------------------------------------------------------------- 
   
 เพื่อใหการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคทางราชการ 
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2550 ประกอบดวยผูที่มีตําแหนงและรายชื่อตอไปนี้ 
 

1 ผูชวยศาสตราจารยภาวด ี  ภักดี คณะเกษตรศาสตร 

2 ผูชวยศาสตราจารยสุภร   กตเวทิน คณะเกษตรศาสตร 

3 ผูชวยศาสตราจารยปณิธาน   พีรพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร 

4 ผูชวยศาสตราจารยกันยรัตน   โหละสุต คณะวิศวกรรมศาสตร 

5 ผูชวยศาสตราจารยพนมกร ขวาของ คณะวิศวกรรมศาสตร 

6 ผูชวยศาสตราจารยศีขรินทร  สุขโต  คณะวิศวกรรมศาสตร 

7 นายวส ุ  เชาวพานนท คณะวิศวกรรมศาสตร 

8 นางสาวมุจลินทร   พูนประสิทธิ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 

9 รองศาสตราจารยวิชุดา   ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร 

10 รองศาสตราจารยพินิจ   หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร 

11 รองศาสตราจารยสุพรรณ ี  อ้ึงปญสัตวงศ คณะวิทยาศาสตร 

12 ผูชวยศาสตราจารยเอกพรรณ   สวัสด์ิซิตัง คณะวิทยาศาสตร 

13 ผูชวยศาสตราจารยไชยวัฒน   รักสกุลพิวัฒน คณะวิทยาศาสตร 

14 ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน   วงศประกรณกุล คณะวิทยาศาสตร 

15 ผูชวยศาสตราจารยวิเชียร  วรพุทธพร คณะเทคโนโลยี 

16 ผูชวยศาสตราจารยคณิต   วิชิตพันธ คณะเทคโนโลยี 

17 ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ   ถนนแกว คณะเทคโนโลยี 

18 ผูชวยศาสตราจารยประวิทย   บุตรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่  2432  /2551 
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19 นายธรรมวัฒน   อินทจักร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

20 ศาสตราจารยบวรศิลป   เชาวนชื่น คณะแพทยศาสตร 

21 รองศาสตราจารยพิศาล  ไมเรยีง คณะแพทยศาสตร 

22 รองศาสตราจารยกมลทพิย   บราวน คณะแพทยศาสตร 

23 รองศาสตราจารยจามร ี  ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร 

24 รองศาสตราจารยสุรพล   วีระศิริ คณะแพทยศาสตร 

25 ผูชวยศาสตราจารยอัญชล ี  ตัตตะวะศาสตร คณะแพทยศาสตร 

26 ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ   สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร 

27 ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย   ธนไพศาล คณะแพทยศาสตร 

28 รองศาสตราจารยฉันทนา   อารมยด ี คณะเภสัชศาสตร 

29 รองศาสตราจารยจินดา   หวังบุญสกุล คณะเภสัชศาสตร 

30 รองศาสตราจารยเดชพล   ปรีชากุล คณะเภสัชศาสตร 

31 รองศาสตราจารยวงศวิวัฒน   ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร 

32 นายทวีศักดิ์   ธิติเมธาโรจน คณะเภสัชศาสตร 

33 รองศาสตราจารยสุวดี   โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร 

34 นางอังคณา  แสงปญญา คณะทันตแพทยศาสตร 

35 นางวิไลพร   สุตันไชยนนท คณะทันตแพทยศาสตร 

36 นายนิพนธ   คลายออน คณะทันตแพทยศาสตร 

37 รองศาสตราจารยสมชาย รัตนทองคํา คณะเทคนิคการแพทย 

38 รองศาสตราจารยอําพร   ไตรภัทร คณะเทคนิคการแพทย 

39 รองศาสตราจารยพัชร ี  เจียรนัยกูร คณะเทคนิคการแพทย 

40 ผูชวยศาสตราจารยวิสุทธิ ์  กังวานตระกูล คณะเทคนิคการแพทย 

41 ผูชวยศาสตราจารยไพศาล   มงคลวงศโรจน คณะเทคนิคการแพทย 

42 รองศาสตราจารยวิภาพร  วรหาญ คณะพยาบาลศาสตร 

43 รองศาสตราจารยอําพน   ศรีรักษา คณะพยาบาลศาสตร 

44 ผูชวยศาสตราจารยปุญทร ี  พวงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร 

45 ผูชวยศาสตราจารยสพุรรณ ี  สุมเล็ก คณะพยาบาลศาสตร 

46 ผูชวยศาสตราจารยบุศรา   กาญจนบัตร คณะพยาบาลศาสตร 

47 ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา   วรธงชัย คณะพยาบาลศาสตร 

48 รองศาสตราจารยเบญจา   มุกตพันธุ คณะสาธารณสขุศาสตร 
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49 รองศาสตราจารยวรางคณา   สังสิทธิสวัสด์ิ คณะสาธารณสขุศาสตร 

50 ผูชวยศาสตราจารยนิคม   ถนอมเสียง คณะสาธารณสขุศาสตร 

51 รองศาสตราจารยพรรณ ี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสขุศาสตร 

52 รองศาสตราจารยภรณ ี  ศิริโชติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

53 ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ ธาน ี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

54 ผูชวยศาสตราจารยเทพพร  มังธานี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

55 รองศาสตราจารยลําปาง  แมนมาตย บัณฑิตวิทยาลยั 

56 รองศาสตราจารยวนิดา   แกนอากาศ บัณฑิตวิทยาลยั 

57 รองศาสตราจารยกนกอร   สมปราชญ คณะศึกษาศาสตร 

58 นางสาวนงนุช   ภูมาล ี คณะศิลปกรรมศาสตร 

59 รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ คณะวิทยาการจัดการ 

60 ผูชวยศาสตราจารยจินตนา   สมสวัสด์ิ คณะวิทยาการจัดการ 

61 ผูชวยศาสตราจารยสธุิดา  สรุงบุญม ี คณะวิทยาการจัดการ 

62 นายศักดิ์ชัย   เจริญศิรพิรกุล วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 

63 นายบุญฤทธิ ์  เพ็ชรวิศิษฐ วิทยาเขตหนองคาย 

64 นายบดี   ปุษยายนันท วิทยาเขตหนองคาย 

65 ผูชวยศาสตราจารยวิไลวรรณ   สมโสภณ คณะนิติศาสตร 

66 รองศาสตราจารยสุภาพ   ณ นคร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
 
โดยใหคณะะกรรมการมีหนาที่ ดังน้ี 
 1. ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
และหนวยงาน  
 2. วิเคราะห สรุป และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 6   มิถุนายน  พ.ศ.  2551 
 
 
 

( รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ระดับคณะ/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2550  

 
 

ท่ี 
วันที่ตรวจ
ประเมินฯ คณะ/หนวยงาน ประธานกรรมการ ผูประสานงาน 

สํานักงานประเมินฯ (ชวงเชา) 
(สง SAR วันที่ 24 มิ.ย. 51) 

1. อ. ศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล (ประธาน) 
2. รศ. เดชพล ปรีชากุล  

นส.สดใส 
1. อังคารที่ 

1 ก.ค. 51 สํานักวัฒนธรรม (ชวงบาย) 
(สง SAR วันที่ 24 มิ.ย. 51) 

1. ผศ. เทพพร มังธานี (ประธาน) 
2. รศ. เดชพล ปรีชากุล 

นางภาวนา 

2. 
พุธท่ี 

2 ก.ค. 51 
สถาบันยุทธศาสตรฯ (ชวงเชา) 
(สง SAR วันที่ 25 มิ.ย. 51) 

1. อ. ธรรมวัฒน อินทจักร  (ประธาน) 
2. ผศ. กันยรัตน โหละสุต นายคมสัน 

อีสานซอฟแวรฯ 
(สง SAR วันที่ 26 มิ.ย. 51) 

1. ผศ. ไชยวิทย  ธนไพศาล  (ประธาน) 
2. อ. บดี ปุษยายนันท 

นส.ออยทิพย 

3. 
พฤหัสบดีท่ี 
3 ก.ค. 51 สํานักบริหารการวิจัย 

(สง SAR วันที่  27 มิ.ย. 51) 

1. ผศ. ไชยวัฒน  รักษสกุลพิวัฒน (ประธาน) 
2. ผศ. พรเทพ ถนนแกว 
3. ผศ. คณิต วิชิตพันธ 
4. อ.ธรรมวัฒน อินทจักร 

นส.สดใส 

ศูนยหัวใจฯ 
(สง SAR วันที่ 27 มิ.ย. 51) 

1. รศ. พัชรี เจียรนัยกูร  (ประธาน) 
2. ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ 
3. ผศ. ปณิธาน พีรพัฒนา 

นายคมสัน 
4. 

ศุกรท่ี 
4 ก.ค. 51 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

(สง SAR วันที่ 27 มิ.ย. 51) 
1. ผศ. ไชยวิทย  ธนไพศาล (ประธาน) 
2. อ. บดี ปุษยายนันท นส.สดใส 

เสารท่ี 5 ก.ค. 51  และ อาทิตยท่ี 6 ก.ค. 51 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(สง SAR วันที่ 30 มิ.ย. 51) 
1. รศ. จามรี  ธีรตกุลพิศาล (ประธาน) 
2. ผศ. จินตนา  สมสวัสดิ์ 

นส.ออยทิพย 

5. 
จันทรท่ี 

7 ก.ค. 51 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
(สํานักทะเบียนฯ) 

(สง SAR วันที่ 30 มิ.ย. 51) 

1. ผศ. นิคม ถนอมเสียง  (ประธาน) 
2. รศ. พินิจ หวังสมนึก นส.สดใส 

6. 
พุธท่ี 

9 ก.ค. 51 
สํานักวิทยบริการ 

(สง SAR วันที่ 2 ก.ค. 51) 

1. รศ. พิศาล ไมเรียง (ประธาน) 
2. รศ. พินิจ หวังสมนึก 
3. ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ  
4. อ. วิไลพร สุตันไชยนนท 
5. รศ. กมลทิพย  บราวน 

นางภาวนา 

ศูนยคอมพิวเตอร (ชวงบาย) 
(สง SAR วันที่  3 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ธนพรรณ ธานี  (ประธาน) 
2. ผศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 

นายคมสัน 

7. 
พฤหัสบดีท่ี 
10 ก.ค. 51 ศูนยบริการวิชาการ 

(สง SAR วันที่ 3 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ไชยวัฒน รักษสกุลพิวัฒน (ประธาน) 
2. ผศ. พนมกร ขวาของ 
3. อ. วสุ  เชาวพานนท 
4. รศ. สุวดี  โฆษิตบวรชัย 

นส. ออยทิพย 
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ท่ี 
วันที่ตรวจ
ประเมินฯ 

คณะ/หนวยงาน ประธานกรรมการ ผูประสานงาน 

8. ศุกรท่ี 
11 ก.ค. 51 

ฝายวิชาการ (ชวงเชา) 
1. สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  
2. สถาบันภาษา 

 (สง SAR วันที่  4 ก.ค. 51) 

1. รศ.สมชาย  รัตนทองคํา (ประธาน) 
2. ผศ. วิเชียร วรพุทธพร 

นส.สดใส 

เสารท่ี 12 ก.ค. 51 และ อาทิตยท่ี 13 ก.ค. 51 

9. 
จันทรท่ี 

14 ก.ค. 51 
คณะนิติศาสตร 

(สง SAR วันที่  7 ก.ค. 51) 
1. ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ   (ประธาน) 
2. ผศ. เทพพร  มังธานี นางภาวนา 

คณะศึกษาศาสตร 
(สง SAR วันที่  8 ก.ค. 51) 

1. ผศ. เสาวลักษณ สุขประเสริฐ  (ประธาน) 
2. ผศ. ปุญทรี พวงสุวรรณ 
3. ผศ. ศิริรัตน วงศประกรณกุล 
4. รศ. จามรี  ธีรตกุลพิศาล 
5. ผศ. ไชยวัฒน รักษสกุลพิวัฒน 
6. ผศ. สุภร กตเวทิน 

นายคมสัน 

10. อังคารที่ 
15 ก.ค. 51 

สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(สง SAR วันที่  8 ก.ค. 51) 

1. รศ. อําพน ศรีรักษา   (ประธาน)       
2. ผศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 
3. อ. วสุ เชาวพานนท 

นส.ออยทิพย 

พฤหัสบดีท่ี 17 ก.ค. 51 วันอาสาฬหบูชา ศุกรท่ี 18 ก.ค. 51 วันเขาพรรษา เสารท่ี 19 ก.ค. 51 และอาทิตยท่ี 20 ก.ค. 51 

12. 
จันทรท่ี 

21 ก.ค. 51 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

(สง SAR วันที่  14 ก.ค. 51) 

1. ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น  (ประธาน) 
2. ผศ. สุภร กตเวทิน 
3. ผศ. ภาวดี ภักดี 
4. อ. อังคณา แสงปญญา (สังเกตการณ) 
5. อ. นิพนธ คลายออน  (สังเกตการณ) 

นส.สดใส 

13. อังคารที่ 
22 ก.ค. 51 

บัณฑิตวิทยาลัย 
(สง SAR วันที่  15 ก.ค. 51) 

1. รศ. ภรณี  ศิริโชติ      (ประธาน) 
2. อ. ธรรมวัฒน  อินทจักร                     
3. อ. วิไลพร สุตันไชยนนท 
4. ผศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 

นางภาวนา 

คณะแพทยศาสตร 
(สง SAR วันที่ 16 ก.ค. 51) 

1. รศ. มันทนา  สามารถ    (ประธาน) 
2. รศ. จินดา หวังบุญสกุล 
3. รศ. วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 

นายคมสัน 

14. 
พุธท่ี 

23 ก.ค. 51 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

(สง SAR วันที่  16 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล   (ประธาน) 
2. ผศ. กันยรัตน โหละสุต 
3. รศ. วงศวิวัฒน ทัศนียกุล 

นส.ออยทิพย 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
(สง SAR วันที่  16 ก.ค. 51) 

1. ผศ. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร  (ประธาน) 
2. อ. วสุ  เชาวพานนท 

นส.สดใส 

15. 
พฤหัสบดีท่ี 
24 ก.ค. 51 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

(สง SAR วันที่ 16 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ไชยวิทย  ธนไพศาล    (ประธาน) 
2. รศ. พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
3. ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ 

นางภาวนา 
 



 48

ท่ี 
วันที่ตรวจ
ประเมินฯ 

คณะ/หนวยงาน ประธานกรรมการ ผูประสานงาน 

คณะเทคนิคการแพทย 
(สง SAR วันที่  16 ก.ค. 51) 

1. ผศ. สุภร  กตเวทิน     (ประธาน) 
2. รศ. วงศวิวัฒน ทัศนียกุล 
3. ผศ. คณิต วิชิตพันธ 

นายคมสัน  

16. 
ศุกรท่ี 

25 ก.ค. 51 
คณะเกษตรศาสตร 

(สง SAR วันที่  16 ก.ค. 51) 

1. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล (ประธาน) 
2. รศ. เดชพล ปรีชากุล    
3. อ.มุจลินทร พูนประสิทธ์ิ 

นส.ออยทิพย  

เสารท่ี 26 ก.ค. 51และ อาทิตยท่ี 27 ก.ค. 51 

คณะเภสัชศาสตร 
(สง SAR วันที่  21 ก.ค. 51) 

1. รศ.ลําปาง  แมนมาตย    (ประธาน)  
2. ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ  
3. รศ. พัชรี เจียรนัยกูร 
4. รศ. สุรพล วีระศิริ               

นส.สดใส 
17. 

จันทรท่ี 
28 ก.ค. 51 

คณะเทคโนโลยี 
(สง SAR วันที่  21 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ขนิษฐา วรธงชัย  (ประธาน) 
2. รศ. เบญจา มุกตพันธุ 

นางภาวนา 

คณะพยาบาลศาสตร  
(สง SAR วันที่  22 ก.ค. 51) 

1. ผศ. เสาวลักษณ สุขประเสริฐ  (ประธาน) 
2. ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล 

นายคมสัน 
 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
(สง SAR วันที่  22 ก.ค. 51) 

1. รศ. กนกอร สมปราชญ   (ประธาน) 
2. ผศ. เทพพร  มังธานี 
3. ผศ. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร 

นส.ออยทิพย 18. อังคารที่ 
29 ก.ค. 51  

สถาบันขงจื้อ 
(สง SAR วันที่  22 ก.ค. 51) 

1. รศ. ฉันทนา อารมณดี   (ประธาน) 
2. ผศ. วิเชียร วรพุทธพร 

นส.สดใส 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
(สง SAR วันที่  23 ก.ค. 51) 

1. รศ. วิชุดา ไชยศิวามงคล     (ประธาน)         
2. รศ. สุพรรณี  อ้ึงปญสัตวงศ 
3. ผศ. วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล 

นางภาวนา 

คณะทันตแพทยศาสตร 
(สง SAR วันที่  23 ก.ค. 51) 

1. รศ. พินิจ  หวังสมนึก   (ประธาน) 
2. รศ. กมลทิพย บราวน 
3. รศ. สุรพล วีระศิริ                             

นายคมสัน  
19. 

พุธท่ี 
30 ก.ค. 51 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
(สง SAR วันที่  23 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ประวิทย  บุตรอุดม (ประธาน) 
2. รศ. อําพน ศรีรักษา 

นส.ออยทิพย 

คณะวิทยาศาสตร 
(สง SAR วันที่  24 ก.ค. 51) 

1. ศ. บวรศิลป  เชาวนชื่น  (ประธาน) 
2. ผศ. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร  
3. ผศ. ภาวดี ภักดี 
4. รศ. พัชรี เจียรนัยกูร 
5. อ. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน 
6. รศ. อําพร  ไตรภัทร 

นส.สดใส 

20. พฤหัสบดีท่ี 
31 ก.ค. 51 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
(สง SAR วันที่  24 ก.ค. 51) 

 

1. รศ. สุภาพ  ณ  นคร    (ประธาน) 
2. รศ. จินดา  หวังบุญสกุล 
3. ผศ. สุธิดา  สรุงบุญมี 
 

นางภาวนา 
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ท่ี 
วันที่ตรวจ
ประเมินฯ 

คณะ/หนวยงาน ประธานกรรมการ ผูประสานงาน 

21 จันทรท่ี 
4 ส.ค. 51 

สํานักงานอธิการบดี  
1. กองการเจาหนาท่ี  
2. กองกิจการนักศึกษา  
3. กองกลาง  
4. กองคลัง  
5.กองแผนงาน  
6. กองอาคารและสถานที่ 
7. หนวยตรวจสอบภายใน  

(สง SAR วันที่  28 ก.ค. 51) 

1. รศ. สุภาพ  ณ  นคร     (ประธาน) 
2. ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล 
3. ผศ. พนมกร ขวาของ 
4. อ. ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 

นายคมสัน 
 

22 อังคารที่ 
5 ส.ค. 51 

วิทยาเขตหนองคาย 
(สง SAR วันที่  29 ก.ค. 51) 

1. ผศ. ธนพรรณ ธานี    (ประธาน) 
2. ผศ.บุศรา  กาญจนบัตร 
3. รศ. อําพร  ไตรภัทร 

นส.ออยทิพย 

23 พุธท่ี  
6 ส.ค. 51 

คณะมนุษยศาสตรฯ (ชวงบาย) 
(สง SAR วันที่  30 ก.ค. 51) 

1. ศ. บวรศิลป เชาวนชื่น   (ประธาน) 
2. ผศ. ศิริรัตน วงศประกรณกุล 
1. ผศ. สุพรรณี สุมเล็ก 

นางภาวนา 
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ที่ ช่ือ-สกุล คณะ/หนวยงาน โทรศัพท อีเมล 
1. รศ.สุภร กตเวทิน เกษตรศาสตร 08-9840-7559 supkat@kku.ac.th 
2. รศ. สุวดี  โฆษิตบวรชัย ทันตแพทยศาสตร 08-9714-8880 suwadee@kku.ac.th 
3. อ. วิไลพร  สุตนัไชยนนท ทันตแพทยศาสตร 08-1871-7171 wilaipor@kku.ac.th 
4. อ. อังคณา  แสงปญญา ทันตแพทยศาสตร 08-1552-2461  
5. นายนิพนธ  คลายออน ทันตแพทยศาสตร 08-1263-6579 dr_knipon@hotmail.com 
6. รศ. อําพร ไตรภัทร เทคนิคการแพทย 08-9422-3354 amptri@kku.ac.th 
7. รศ. สมชาย รัตนทองคํา ฝายทรัพยากรบุคคล 08-6230-8606 somch_ra@kku.ac.th 
8. ผศ. ไพศาล  มงคลวงศโรจน เทคนิคการแพทย 08-1739-8721 paisal@kku.ac.th 
9. รศ. พัชรี  เจียรนัยกูร เทคนิคการแพทย 08-9710-5722 patjea@kku.ac.th 
10. ผศ. วิสุทธิ์  กังวานตระกูล เทคนิคการแพทย 08-1262-3407 wiskun@kku.ac.th 
11. ผศ. พรเทพ  ถนนแกว เทคโนโลยี 08-1974-3340 portha@kku.ac.th 
12. ผศ. คณิต วิชิตพันธุ เทคโนโลยี 08-6852-2929 kanvic@kku.ac.th 
13. ผศ. วิเชียร วรพุทธพร เทคโนโลยี 08-9715-2153 cwivor@kku.ac.th 
14. รศ. วนิดา  แกนอากาศ บัณฑิตวิทยาลยั 08-9420-5105 wanida@kku.ac.th 
15. ผศ. บุศรา กาญจนบัตร พยาบาลศาสตร 08-1871-8982 busara@kku.ac.th 
16. รศ. วิภาพร วรหาญ พยาบาลศาสตร 08-1871-8188 wipvor@kku.ac.th 
17. ผศ. ขนิษฐา วรธงชัย พยาบาลศาสตร 08-6716-9598 kanvol@kku.ac.th 
18. ผศ. สุพรรณี  สุมเล็ก พยาบาลศาสตร 08-1545-1104 supa@kku.ac.th 
19. ผศ. ปุญทรี  พวงสุวรรณ พยาบาลศาสตร 08-1717-5385 ppoont@kku.ac.th 
20. รศ. อําพน  ศรีรักษา พยาบาลศาสตร 08-5001-1486 pensri68@hotmail.com 
21. รศ. กมลทิพย บราวน แพทยศาสตร 08-7804-1636 kambro@kku.ac.th 
22. ศ. บวรศิลป เชาวนชื่น แพทยศาสตร 08-1872-1294 bowcho@kku.ac.th 
23. รศ. สุรพล วีระศิริ แพทยศาสตร 08-1670-4787 surapol@kku.ac.th 
24. ผศ. เสาวลักษณ สุขประเสริฐ แพทยศาสตร 08-1708-0310 saovaluk@kku.ac.th 
25. ผศ. อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร แพทยศาสตร 08-9354-2937 unchalee@kku.ac.th 
26. รศ. พิศาล ไมเรียง แพทยศาสตร 08-6225-0846 mpisan@kku.ac.th 
27. รศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล แพทยศาสตร 08-7145-999- jamtee@kku.ac.th 
28. ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล แพทยศาสตร 08-1708-0991 chaiwit@kku.ac.th 
29. อ.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน เภสัชศาสตร 08-4203-2212 thathi@kku.ac.th 
30. รศ. วงศวิวัฒน ทัศนียกุล เภสัชศาสตร 08-6850-5592 wong_tas@kku.ac.th 
31. รศ. เดชพล ปรีชากุล เภสัชศาสตร 08-5011-5249 detpre@kku.ac.th 
32. รศ. จินดา หวังบุญสกุล เภสัชศาสตร 08-9573-0570 jinda_wa@kku.ac.th 
33. รศ.ฉันทนา อารมณด ี เภสัชศาสตร 08-9709-4599 chaaro@kku.ac.th 
34. ผศ.ธนพรรณ ธาน ี มนุษยศาสตรฯ 08-1871-5809 thatha@kku.ac.th 
35. รศ. ลําปาง แมนมาตย มนุษยศาสตรฯ 08-1670-1416 lamman@kku.ac.th 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ที่อยูสังกัดคณะ/หนวยงาน โทรศัพท อีเมล 
 และผูประสานงานจากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 



 51

ที่ ช่ือ-สกุล คณะ/หนวยงาน โทรศัพท อีเมล 
36. รศ.ภรณี ศิริโชติ มนุษยศาสตรฯ 08-6222-8785 poranee@kku.ac.th 
37. ผศ. เทพพร มงัธานี มนุษยศาสตรฯ 08-1409-0926 mthapp@kku.ac.th 
38. รศ. มันทนา สามารถ วิทยาการจัดการ 08-17086220 mansam@kku.ac.th 
39. ผศ. จินตนา  สมสวัสดิ ์ วิทยาการจัดการ 08-1997-0850 chisom@kku.ac.th 
40. ผศ. สุทธิดา  สรุงบุญมี วิทยาการจัดการ 08-9422-1436 sutsru@kku.ac.th 
41. ผศ. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ วิทยาเขตหนองคาย 08-1058-5725 bunpet@kku.ac.th 
42. อ. บดี ปุษยายนันท วิทยาเขตหนองคาย 08-9635-7935 bodeeput@hotmail.com 
43. อ. ศักดิ์ชัย เจรญิศิริพรกุล วิทยาลัยบณัฑิตฯ 08-1380-5988 csukch@kku.ac.th 
44. รศ.วิชุดา ไชยศิวามงคล วิทยาศาสตร 08-18715139 wichuda@kku.ac.th 
45. รศ.สุพรรณี อ้ึงปญสัตวงศ วิทยาศาสตร 08-9840-0567 supunnee@kku.ac.th 
46. ผศ.ไชยวัฒน รักสกุลพิวัฒน วิทยาศาสตร 08-1660-2819 charuk@kku.ac.th 
47. รศ.พินิจ หวังสมนึก วิทยาศาสตร 08-9422-1466 pinwan@kku.ac.th 
48. ผศ. ศิริรัตน วงศประกรณกุล วิทยาศาสตร 08-6757-3968 sirwon@kku.ac.th 
49. ผศ. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง วิทยาศาสตร 08-1662-9381 ekaphan@kku.ac.th 
50. ผศ.กันยรัตน  โหละสุต วิศวกรรมศาสตร 08-9416-5167 kanyarat@kku.ac.th 
51. ผศ. พนมกร  ขวาของ วิศวกรรมศาสตร 08-9840-6586 pankwa@kku.ac.th 
52. ผศ. ศีขรินทร สุขโต วิศวกรรมศาสตร 08-1555-0570 seesuk@kku.ac.th 
53. ผศ. ปณิธาน  พีรพัฒนา วิศวกรรมศาสตร 08-6715-3906 panpee@kku.ac.th 
54. อ. มุจลินทร  พูนประสิทธิ ์ วิศวกรรมศาสตร 08-6715-1743 mudjalin@kku.ac.th 
55. อ. วสุ เชาวพานนท วิศวกรรมศาสตร 08-6863-3989 wasu@kku.ac.th 
56. อ. นงนุช ภูมาลี ศิลปกรรมศาสตร 08-1661-1497  kookki135020@hotmail.com 
57. รศ. กนกอร สมปราชญ ศึกษาศาสตร 08-7861-1774 kanoklin@kku.ac.th 
58. อ. ธรรมวัฒน  อินทจักร สถาปตยกรรมศาสตร 08-1545-2259 thaint@kku.ac.th 
59. ผศ.ประวิทย  บุตรอุดม สัตวแพทยศาสตร 08-6854-0633 navichaya@kku.ac.th 
60. รศ. พรรณี บญัชรหัตถกิจ สาธารณสุขศาสตร 08-4697-5618 panban@ku.ac.th 
61. รศ.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ ์ สาธารณสุขศาสตร 08-1670-7789 warsun@kku.ac.th 
62. รศ. เบญจา  มกุตพันธุ สาธารณสุขศาสตร 08-1965-5582 benja@kku.ac.th 
63. ผศ. นิคม  ถนอมเสียง สาธารณสุขศาสตร 08-1873-5874 nikom@kku.ac.th 
64. ผศ. ภาวดี  ภักดี สํานักบริหารและพัฒนาฯ 08-1055-5329 parpak@kku.ac.th 
65. รศ.สุภาพ ณ นคร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 08-1661-7491 suparp@kku.ac.th 
66. ผศ. วิไลวรรณ สมโสภณ นิติศาสตร 08-1964-2921  
67. นายคมสัน  พนัธุชัยเพชร สํานักงานประเมินฯ 08-1662-2788 phanch@kku.ac.th 
68. นางภาวนา กิตติวิมลชัย สํานักงานประเมินฯ 08-5004-6600 pawana@kku.ac.th 
69. นส. ออยทิพย ถานันตะ สํานักงานประเมินฯ 08-9620-4940 dim_label@hotmail.com 
70. นส. สดใส พิมพทองงาม สํานักงานประเมินฯ 08-0007-5702 sodsai@kku.ac.th 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน ที่อยูสังกัดคณะ/หนวยงาน โทรศัพท อีเมล 
 และผูประสานงานจากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
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แบบประเมินผล 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานที่มีตอความเหมาะสมในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 

• ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ   15 – 20  ป   21-25  ป   26 – 30 ป  30 -35 ป    36 – 40  ป  
             40 – 45 ป   46 – 50 ป   50 – 55 ป  56 ปขึ้นไป 
3. ตําแหนงบริหาร    คณบดี/รองคณบดี   ผูชวยคณบดี/หัวหนาภาควิชา/เลขานุการคณะ  ไมมีตน.ทางบริหาร 
4. ตําแหนง   อาจารย                 บุคลากรสายสนับสนุน   นักศึกษา        ศิษยเกา 
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี         ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
6. สังกัดคณะ/หนวยงาน ................................................................ 
 
  

 
ระดับความคิดเหน็ หัวขอประเมิน 5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ  

  1. ความคิดเห็นตอการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค/แผนการตรวจ
ประเมิน 

      

1.2 ความชัดเจนของดัชนีและเกณฑการตรวจประเมิน       
1.3 ระยะเวลาที่แจงใหทราบลวงหนากอนการตรวจ
ประเมิน 

      

1.4 ระยะเวลาที่ใชในการตรวจประเมินแตละคณะ/
หนวยงาน 

      

1.5 การจัดประชุม/สัมมนา/อบรมเพื่อใหความรูแก
คณะ/หนวยงาน 

      

1.6 ความเขาใจและความพรอมในการนําเกณฑ PMQA 
มาใชในการตรวจประเมิน 

      

 2. ความคิดเห็นตอคณะกรรมการตรวจประเมิน 
2.1 ความเปนกัลยาณมิตร       
2.2 การตรงตอเวลา       
2.3 การรับฟงคําอธิบาย/การใหขอมูล       
2.4 การตั้งคําถาม       
2.5 การใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน       
2.6 ความรูความสามารถในการตรวจประเมินตามเกณฑ 
PMQA  

      

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงที่ทานใหความรวมมือ..  

5  = มากที่สุด  4 =มาก   3 = ปานกลาง    2 = นอย   1 = นอยที่สุด 
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ที่ปรึกษา 
 
 รศ. สุมนต  สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 รศ. รังสรรค  เนียมสนิท  รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
 ผศ. นพ. ไชยวิทย  ธนไพศาล  ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ และ 
      ผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกนัคุณภาพ 
 ผศ. ศิริรัตน  วงศประกรกุลณ  รองผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
  
      
คณะผูจัดทํา 
 นางภาวนา  กิตติวิมลชัย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวสดใส  พิมพทองงาม  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวออยทพิย  ถานนัตะ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นายคมสัน  พันธุชัยเพชร  เจาหนาทีบ่ริหารงานขอมูลและสารสนเทศ 
 นางสาวษมพร  สนธิเปรม  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 นางสาววาสนา  อรรถเสนา  เจาหนาทีธุ่รการ 
 
 
รวบรวมขอมูล 
 นางสาวสดใส  พิมพทองงาม 
 
ออกแบบปก 
 นายคมสัน  พันธุชัยเพชร 
 
ปที่พิมพ 
 มิถุนายน  2551 
 
 
จัดทําโดย 
 สํานักงานประเมินและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณะผูจัดทํา 


