
รายงานการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ 

ส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

• หัวข้อการอบรม  หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา เรื่องหลักสูตร AUN-QA Overview at Program  Level  

• จดัโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)  

• ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562     สถานที ่โรงแรมอัมรา สุรวงศ ์ กรุงเทพ 

• ชื่อผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 2 คน 
1. นางลัดดา   มากเพชร 
2. นางชนัญชิดา   ขวัญถาวร 

• วัตถุประสงค ์  
- สร้างความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการส าคัญ และสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ระดับหลักสูตร ในภาพรวม รวมถึงประสบการณ์ในการใช้ AUN-
QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

• สาระส าคัญโดยย่อ 
1.ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกท่ีด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 

1.11. 
ระดับ การประกันคุณภาพภายใน 

(Internal Quality Assurance, IQA) 
การประกันคุณภาพภายนอก 

(Enternal Quality Assurance, EQA) 
ระดับสถาบัน สกอ. / EdPEx / CUPT QMS 

Guidelines/AUN-QA (Institution) 
สมศ.(mandated) / AUN-QA /TQA  

ระดับคณะ OHEC/ EdPEx/CUPT QMS 
Guidelines 

TQA 

ระดับ
หลักสูตร 

สกอ./AUN-QA(Program)/ ระบบ
ประกันเฉพาะสาขาวิชา/วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

AUN-QA/TQR   
การประเมินโดยสภาวิชาชีพ 
ระบบประกันเฉพาะสาขาวิชา/วิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
2. สถานการณ์การใช้ AUN-QA ระดับหลักสูตรในประเทศไทย 
 -  สถาบันการศึกษาจ านวน 12 สถาบันในกลุ่ม ทปอ. ใช้ทุกหลักสูตรในสถาบัน (ประมาณ 2000 หลักสูตร) 

และอย่างน้อยอีก 6 สถาบันมีการใช้งานตามความพร้อมและความสมัครใจของหลักสูตร 
 - สามารถใช้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา และหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษา

หลากหลายรูปแบบ 
3. สาระส าคัญของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 



 เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) เป็นเกณฑ์ระดับสากล มี
สาระส าคัญเน้นการพัฒนามุ่งสู่ Expected Learning Outcomes (ELO) เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมี 
Competence เหมาะสมกับภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาโดยตรง  

  
      องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

 องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม AUN.1 Expected 
Learning Outcomes เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
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AUN.1 Expected Learning Outcomes 
AUN.2 Program Specification  
AUN.3 Programmed Structure and Content  
AUN.4 Teaching and Learning Approach  
AUN.5 Student Assessment  
AUN.6 Academic Staff Quality 
 AUN.7 Support Staff Quality  
AUN.8 Student Quality and Support  
AUN.9 Facilities and Infrastructure  
AUN.10 Quality Enhancement  
AUN.11 Output 

 
 
4. กระบวนการประเมินภายในและภายนอกด้วยเกณฑ์ AUN-QA  

 Internal Quality Assurance (IQA) External Quality Assurance (EQA) 
การจัดการ วางระบบโดยผู้บริหารแต่ละสถาบัน ภายใต้

การก ากับของสภามหาวิทยาลัย 
วางระบบโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน 

วัตถปุระสงค์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือระบุ Areas for Improvement ตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

เพ่ือการตัดสินว่าหลักสูตรด าเนินการได้
ตามมาตรฐานหรือไม่ 

ความถ่ีและรูปแบบ
การประเมิน 

โดยทั่วไปมีการประเมินทุกปี และมีความ
หลากหลายในรูปแบบ แล้วแต่การก าหนด
ของแต่ละสถาบัน 

ประเมินหลักสูตรที่ขอยื่นขอรับการ
ประเมินและ AUN council เห็นชอบ 
ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ใช้เวลา 2.5 วัน 

จ านวนและ
คุณสมบัติผู้ประเมิน 

ผู้ประเมินภายใน ที่ผ่านการอบรมและ
คัดเลือกโดยสถาบัน และ/หรือ ทปอ. 

ผู้ประเมิน 2 คน ชาวอาเซียน ที่ข้ึน
ทะเบียน โดย AUN 

 



• การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ผู้เข้ารบัการอบรมได้มีความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการส าคัญ และสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

การศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ระดับหลักสูตร ในภาพรวม รวมถึงได้รับฟังประสบการณ์ใน    
การใช้ AUN-QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  ซึ่งจะสามารถน าแนวคิด และหลักการต่าง ๆ 
ไปประยุกตใ์ช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพ่ิมขึ้น มีแนวทางในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานสายสนับสนุนการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความพร้อมในการ
สนับสนุน ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนาการท างานของหลักสูตรเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงจะสอดคล้องกับ
การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ  และก้าวหน้าสู่การประเมินมาตรฐานระดับ
สากล EdPEx ตามนโยบายคุณภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป 

…………………………….. 
 


