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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประเทศไทย
ระดับ

สถาบัน/
มหาวิทยาลัย

คณะ

การประกันคุณภาพภายใน (IQA)

การประกันคุณภาพภายนอก (EQA)

EdPEx, AUN-QA (Institute),

ONESQA,

CUPT Indicators,

TQA,

ระบบประก ันคุณภาพระด ับสถาบันของ สกอ.

AUN-QA (Inst.)

EdPEx, CUPT Indicators,

TQA,

ระบบประก ันคุณภาพระด ับคณะของ สกอ.

International accreditation

AUN-QA (Program),
หลักสู ตร

International QA systems,
ระบบประก ันคุณภาพระด ับหลักสู ตรของ สกอ.

AUN-QA (Prog.), Professional accreditation,
International accreditation, TQR

มหาวิทยาลัยสามารถมีระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นของตนเองได ้ภายใต ้การกากับของสภาสถาบัน
่ มใช
่ ้ AUN-QA ในช่วงปี 57-59 ระบุว่ามหาวิทยาลัยกาหนดเป้ าหมายในการใช ้ AUN-QA คือเพือพั
่ ฒนา
ร ้อยละ 93.4 ของอาจารย ์จาก 11 มหาวิทยาลัยทีเริ
คุณภาพของการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรให ้ดีขน
ึ ้ (กัญคดา อนุ วงศ ์และคณะ, 2560)
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Internal Quality Assurance
• The systematic, structured and continuous attention to quality in terms of
maintaining and improving quality. (AUN-QA Manual for the Implementation of the Guidelines, p.20)

• A process of establishing stakeholder confidence that provides (input, process
and outcomes) fulfilment of the expectations. (Guide to Internal Quality Assurance (IQA) Based on European Standards
and Guidelines (ESG), p.10)

• The systematic management and assessment procedures to monitor performance
of higher education institutions. (The regional report of Asia and the Pacific; UNESCO, 2003b)
• Main objective of IQA is to prevent defects and mistakes. It involves managing
quality by defining the processes, strategies, and policies, developing checklists,
and establishing standards that need to be followed. (REZAID.Quality Development, UK)
Anuwong, K. 2022

AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 1
• Internal Quality Assurance (IQA) ≠ Quality Assessment only

่
• เพราะอะไรก้าวที่ 1 ต้องเป็ นการอบรม “SAR writing”? เพือ....
่ วยการทาความเข้าใจสาระ/ข้อกาหนดของเกณฑ ์ & Gap Analysis
• แนะนา: เริมด้

https://www.google.co.th/search?q=gap+analysis+picture&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=3JSxLoiWtdNR_M%252CRHVy8F3OpB_OVM%252C_%253BJtb
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 2
AUN-QA for Higher Education QA: Principle-based QA model
- Individual programs have their own goals to reach!

Caution: การเปรียบเทียบแข่งขัน
ในเชิง คะแนนระหว่ า งหลัก สู ตร
“อาจจะ” เหมาะสมหรือไม่กไ็ ด้ และ
่ พ ึง
“อาจจะ” ก่อ ผลข้า งเคีย งทีไม่
ประสงค ์ต่อคุณภาพ

https://www.healthline.com/nutrition/edible-flowers
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Principles-Based QA Framework: Encouraging of self-directed
improvement towards open-ended goals

Source: “Principles-based accreditation: the way forward?” by Lindsay H Heywood, 2007
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 3
AUN-QA: designed based on Outcome-Based Education
(OBE) framework
OBE: Clearly focusing and organizing everything in an educational
system around what is essential for all students to be able to do

successfully at the end of their learning experiences (Learning
Outcomes).

(Adjusted from Spady, 1994)
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ผลการเรียนรู ้ช ัดเจน
่
พอทีจะเป็
น “ฐาน” ใน
การจัดการศึกษา?
•
•
•
•
•
•

้
รู ้ลึก รู ้รอบ ลึกซึงใน....
มีความร ักใน..... ศร ัทธาใน......
้
ซาบซึงในศิ
ลปว ัฒนธรรม และธรรมชาติ
มีวส
ิ ย
ั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทา....ได้อย่างมีมาตรฐาน
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ....ได้อย่างสร ้างสรรค ์
่ ับซ ้อน สือสารได้
่
ปั ญหาทีซ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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้ั
จากประสบการณ์จริงในการทางานร่วมก ับมหาวิทยาลัยต่างๆ มาตลอด ตงแต่
2557 ถึง ปั จจุบน
ั ......

•

ผลการเรียนรู ้ระดับหลักสูตรไม่ถก
ู ใช ้ออกแบบรายวิชา
หรือโมดูล แผนการเรียน ลาดับการเรียน หรือ ไม่ถก
ู
ใช ้ทาหลักสูตร

•

ผลการเรียนรู ้ระดับวิชา copy มาจากผลการเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร

•

อาจารย ์จัดการศึกษาได ้โดยไม่ทราบว่ามีผลการเรียนรู ้
ระดับหลักสูตร หรือไม่เข ้าใจผลการเรียนรู ้ระดับหลักสูตร

•

ผลการเรียนรู ้ระดับวิชาไม่ถก
ู ใช ้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และข ้อสอบ/วิธก
ี ารวัดไม่ได ้
วัดผลการเรียนรู ้ของวิชาได ้อย่างถูกต ้อง

•

ผูร้ า่ งหลักสูตรทา need analysis ไม่เป็ น ..แผนพัฒนาอาจารย ์ไม่ได ้สัมพันธ ์กับ needs ของ
หลักสูตร .....ฯลฯ
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 3
Empowering of all individuals involved is the Key.

https://www.qhseaberdeen.com/2020/08/05/iso-gap-analysis/

•

อาจารย ์

•

ผูบ้ ริหาร

•

ผูท้ รงคุณวุฒิ

•

่ ยวข
่
คณะกรรมการทีเกี
้อง
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AUN-QA Model Version 4.0
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 4

การดาเนินงาน (และผลการดาเนินงาน)
เป็ น ความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตร และ ผูบ้ ริหาร/
บุคลากรหน่ วยงานอืน่ ๆ ทีก่ ากับ
ดูแลทรัพยากรในการจัดการศึกษาและที่
ให้บริการต่างๆแก่นกั ศึกษาและอาจารย์
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 5
AUN-QA adopted PDCA to pursue quality and continuous improvement.
• Identify & prioritize gaps
• Set objectives and develop
plan/approach to close
gaps

• Take actions to
standardize the process
or redesign systems
where necessary

• Study the achievement
of the objectives
• Pinpoint the problems

Act

Plan

Check

Do
• Implement changes
• Collect data to determine if
gaps are closing
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ใช้ PDCA ในการประกันคุณภาพการศึกษามานาน(หลาย)ปี แล้วคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือไม่?
Please –Don’t –Change -Anything

https://www.shmula.com/the-four-steps-of-pdca-and-how-they-lead-to-continuous-improvement/23763/
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AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 6
Quality of assessors is crucial !!!
•

•
•
•
•
•
•

นึ กภาพการทาหลักสูตรไม่ออกเลย ไม่รู ้จัก มคอ.1-7, Curriculum mapping หรือ
CHECO
ไม่เข ้าใจเส ้นทางหลักของ OBE (Constructive alignment)
ไม่เคยใช ้สาระหรือข ้อกาหนด AUN-QA ทาอะไรใดๆ ในหลักสูตรหรือวิชาของตัวเอง
ไม่เคยเปิ ดคูม
่ อ
ื AUN-QA
เข ้าใจเกณฑ ์ผิดๆ
่
ชอบคิดแทนหลักสูตรอืน
จิตมุ่งแต่เขียน SAR ให ้ดีได ้อย่างไร จะทาหลักฐานประกอบ SAR อย่างไรจึงจะดีให ้ได ้คะแนน..
คะแนน..คะแนนๆๆ
Anuwong, K. 2022

AUN-QA รู ้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง # 6
้ กครง้ั ..... Quality of assessors is crucial !!!
ยาอี
•

ทาไมต้องรีบมีผูป
้ ระเมินภายในเป็ นของตนเอง ... ระวังติดกระดุมเม็ดแรกผิด

•

ผู ป
้ ระเมินต้องได้ร ับการติดตาม กากับดู แล และพัฒนาศ ักยภาพ
เช่นเดียวกัน

•

การประเมินด้วยเกณฑ ์ AUN-QA เป็ นการประเมินแบบ principle-based
่
ผู ป
้ ระเมินส่วนใหญ่ตอ
้ งสังสมประสบการณ์

•

ระเบียบกติกาบางอย่างอาจมีความจาเป็ น
้ นผู ป
แต่งตังเป็
้ ระเมินได้ แต่การหมดวาระก็ควรมีได้เช่นเดียวกัน

•
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Key Features of AUN-QA Model
@ Programme Level
• Principle-based QA model
• Design based on Outcome-based Education (OBE) framework
• PDCA approach to quality and continuous improvement to good/best practices
• Focus on stakeholders’ needs

• Applicability:
Undergraduate/Graduate programs, Any disciplines, ABET, Competencybased Education (CBE), Non-Coursework programs, Modular programs,
Distance programs, etc.
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OBE vs. Other Education Models
Mastery-Based Education
MasteryBased
Education

CompetencyBased
Education
OutcomeBased
Education

https://www.d2l.com/blog/what-is-obe/

Criteria for measuring proficiency
Learner support provided
Adaptive to learner needs
Adequate time to achieve proficiency

Competency-Based Education
All characteristics of Mastery-Based Education,
plus self-paced

Outcome-Based Education
All characteristics of Mastery-Based Education,
plus understanding why proficiency matters
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เรา FOCUS ถู กจุดหรือไม่?
Core competences of Graduates:
Mechanical Engineer
The ability to identify, formulate engineering
problems and to systematic solve these problems
with knowledge in mathematics, sciences and
engineering as well as modern techniques.
The ability to design and conduct experiments, as
well as to analyze and interpret the experimental
results and statistics.
The ability to design, plan, integrate and manage
engineering components, systems or manufacturing
processes.
The ability to communicate and work as part of a
team effectively.
To be attached to the contemporary technology
developments and current affairs regarding mechanical
engineering, and to assimilate its influence to the
environment, society, and the world. Thus, develop the
awareness of the essential of work ethic, societal
responsibility, and continuing education.

Criterion MI3. Student Outcomes (2022-2023)
An ability to identify, formulate, and solve complex
engineering problems by applying principles of
engineering, science, and mathematics.
An ability to apply engineering design to produce
solutions that meet specified needs with consideration
of public health, safety, and welfare, as well as global,
cultural, social, environmental, and economic factors.
An ability to communicate effectively with a range of
audiences.
An ability to recognize ethical and professional
responsibilities in engineering situations and make
informed judgments, which must consider the impact of
engineering solutions in global, economic, environmental,
and societal contexts.
An ability to function effectively on a team whose
members together provide leadership, create a
collaborative and inclusive environment, establish goals,
plan tasks, and meet objectives. (…cont..)
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Messages to take home …from my heart…
่ ้นการใช ้ AUN-QA อย่าเริมที
่ ่ SAR Writing ถ ้าประสงค ์ “คุณภาพ”
เริมต

่
ตรองให ้หนักและติดตามดูผลจากการเชือมโยงผลการประเมิ
นคุณภาพการศึกษาภายใน กับรางวัลหรือ incentives ใดๆ
่ อใคร
่
อย่าพึงเชื
.... ศึกษาก่อน ..ทดลองทาก่อน... เราเป็ นส่วนหนึ่ งของสังคมอุดมปัญญา เราจะใช ้ OBE/CBE/PDCA เรา
เข ้าใจหลักการและวิธก
ี ารมากพอหรือไม่ การตัดสินใจและการกระทาของเรามีผลกระทบต่อชีวต
ิ ผูอ้ นและสั
ื่
งคมสูงมาก

่ ก็มี ไม่ดก
ี ็มี ....เราเลือกได ้ เรามีวจิ ารณญาณ และสามารถแสดงบทบาทชีน้ าสังคม
ตัวอย่างทีดี
เราไม่ได ้เก่งทุกอย่าง .... การเป็ นครู การทาหลักสูตร การบริหารจัดการ เป็ น ศาสตร ์ (พรแสวง)
่
้ ปีแรก ๆ ทีท
่ างาน
ผู ้ประเมินอาจจะไม่ได ้เชียวชาญตั
งแต่
่ ความสาคัญไม่ยงหย่
ผูบ้ ริหารเป็ น KSF ทีมี
ิ่ อนไปกว่าอาจารย ์ผู ้สอนทุกคนในหลักสูตร
้
เราต ้องไปด ้วยกัน .....ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละคณะกรรมการในทุกขันตอนของการพั
ฒนาและบริหารหลักสูตร

Teaching Chat & Share by Aj. Kunncadah (YouTube) อาจจะมีประโยชน์บา้ งไม่มากก็น้อย
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Thank you for the love and support…
• ขอบพระค ุณท ุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของ ทปอ. วันนี้
• ขอบค ุณเพื่อนท ุกคนบนเส้นทางค ุณภาพจากท ุกมหาวิทยาลัย ท ุกท่านมีสว่ นส่งเสริมให้
กัญคดาได้เติบโตทางความคิดและประสบการณ์มาโดยตลอด
• ขอบค ุณผูบ้ ริหารและทีมงาน ทปอ. ที่เล็งเห็นความสาคัญของค ุณภาพและเพียรสร้างให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...ขอขอบพระค ุณเป็นพิเศษสาหรับท่านรองแอ๊ว เพ็ญรัตน์ และ ดร.
ก๊อง พีระพงศ์ บ ุคคลสาคัญเบื้องหลังของการอบรมค ุณภาพท ุกครัง้ ของ ทปอ.
• ขอบค ุณ ดร.เอิ้ด อาจรี สาหรับ art work บนสไลด์และธีมสีที่ตรงวัน
• ขอบค ุณทีมวิทยากรผูช้ ่วยที่รว่ มสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันอย่างแข็งขัน
ส ุขสันต์วนั แห่งความรักค่ะ
กัญคดา อน ุวงศ์

