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ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา ประเทศไทย

ระดบั การประกนัคุณภาพภายใน (IQA) การประกนัคุณภาพภายนอก (EQA)

สถาบนั/

มหาวทิยาลยั

EdPEx, AUN-QA (Institute), 

CUPT Indicators, 

ระบบประกนัคณุภาพระดบัสถาบนัของ สกอ.

ONESQA,

TQA, 

AUN-QA (Inst.)

คณะ
EdPEx, CUPT Indicators,

ระบบประกนัคณุภาพระดบัคณะของ สกอ.

TQA,

International accreditation

หลกัสูตร

AUN-QA (Program), 

International QA systems, 

ระบบประกนัคณุภาพระดบัหลกัสูตรของ สกอ.

AUN-QA (Prog.), Professional accreditation, 

International accreditation, TQR
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มหาวทิยาลยัสามารถมรีะบบประกนัคณุภาพภายในเป็นของตนเองไดภ้ายใตก้ารก ากบัของสภาสถาบนั
รอ้ยละ 93.4 ของอาจารยจ์าก 11 มหาวทิยาลยัทีเ่ร ิม่ใช ้AUN-QA ในชว่งปี 57-59 ระบุว่ามหาวทิยาลยัก าหนดเป้าหมายในการใช ้AUN-QA คอืเพือ่พฒันา
คณุภาพของการจดัการศกึษาระดบัหลกัสูตรใหด้ขีึน้ (กญัคดา อนุวงศแ์ละคณะ, 2560)



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)
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AUN-QA รูก้อ่นใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 1

• Internal Quality Assurance (IQA) ≠ Quality Assessment only

• เพราะอะไรกา้วที ่1 ตอ้งเป็นการอบรม “SAR writing”? เพือ่....

• แนะน า: เร ิม่ดว้ยการท าความเขา้ใจสาระ/ขอ้ก าหนดของเกณฑ ์& Gap Analysis

Anuwong, K. 2022https://www.google.co.th/search?q=gap+analysis+picture&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=3JSxLoiWtdNR_M%252CRHVy8F3OpB_OVM%252C_%253BJtb



AUN-QA รูก้่อนใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 2

AUN-QA for Higher Education QA: Principle-based QA model
- Individual programs have their own goals to reach!

https://www.healthline.com/nutrition/edible-flowers

Caution: การเปรยีบเทยีบแข่งขนั
ในเชิงคะแนนระหว่างหลกัสูตร 
“อาจจะ” เหมาะสมหรอืไม่กไ็ด ้และ 
“อาจจะ” ก่อผลขา้งเคียงทีไ่ม่พึง
ประสงคต์อ่คุณภาพ
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Source: “Principles-based accreditation: the way forward?” by Lindsay H Heywood, 2007

Principles-Based QA Framework: Encouraging of self-directed 
improvement towards open-ended goals 
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AUN-QA รูก้่อนใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 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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• รูล้กึ รูร้อบ ลกึซึง้ใน.... มคีวามรกัใน..... ศรทัธาใน...... 
• ซาบซึง้ในศลิปวฒันธรรม และธรรมชาต ิ
• มวีสิยัทศันก์วา้งไกล มคีวามคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
• มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี ท า....ไดอ้ย่างมมีาตรฐาน
• แกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ....ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
• ปัญหาทีซ่บัซอ้น สือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ผลการเรยีนรูช้ดัเจน
พอทีจ่ะเป็น “ฐาน” ใน
การจดัการศกึษา?
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• อาจารยจ์ดัการศกึษาไดโ้ดยไม่ทราบวา่มผีลการเรยีนรู ้
ระดบัหลกัสตูร หรอืไม่เขา้ใจผลการเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูร

• ผลการเรยีนรูร้ะดบัหลกัสตูรไม่ถกูใชอ้อกแบบรายวชิา
หรอืโมดลู แผนการเรยีน ล าดบัการเรยีน หรอื ไม่ถกู
ใชท้ าหลกัสตูร

• ผูร้า่งหลกัสตูรท า need analysis ไม่เป็น ..แผนพฒันาอาจารยไ์ม่ไดส้มัพนัธก์บั needs ของ
หลกัสตูร .....ฯลฯ

จากประสบการณจ์รงิในการท างานรว่มกบัมหาวทิยาลยัตา่งๆ มาตลอด ต ัง้แต ่2557 ถงึ ปัจจบุนั......
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• ผลการเรยีนรูร้ะดบัวชิา copy มาจากผลการเรยีนรู ้
ระดบัหลกัสตูร 

• ผลการเรยีนรูร้ะดบัวชิาไม่ถกูใชอ้อกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน และขอ้สอบ/วธิกีารวดัไม่ได ้
วดัผลการเรยีนรูข้องวชิาไดอ้ย่างถกูตอ้ง



AUN-QA รูก้่อนใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 3

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

Empowering of all individuals involved is the Key.

• อาจารย ์

• ผูบ้รหิาร

• ผูท้รงคณุวฒุิ

• คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

Anuwong, K. 2022



AUN-QA Model Version 4.0
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AUN-QA รูก้่อนใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 4

การด าเนินงาน (และผลการด าเนินงาน) 

เป็น ความรบัผิดชอบร่วมกนั 

ระหวา่งหลกัสูตร และ ผูบ้รหิาร/

บคุลากรหน่วยงานอืน่ๆ ทีก่ ากบั

ดูแลทรพัยากรในการจดัการศึกษาและที่

ใหบ้รกิารต่างๆแก่นกัศึกษาและอาจารย์
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AUN-QA รูก้อ่นใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 5

AUN-QA adopted PDCA to pursue quality and continuous improvement.

• Implement changes
• Collect data to determine if 

gaps are closing

• Study the achievement 
of the objectives
• Pinpoint the problems

• Identify & prioritize gaps
• Set objectives and develop 

plan/approach to close 
gaps 

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

Act Plan

DoCheck
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https://www.shmula.com/the-four-steps-of-pdca-and-how-they-lead-to-continuous-improvement/23763/

ใช ้PDCA ในการประกนัคณุภาพการศึกษามานาน(หลาย)ปี แลว้คณุภาพการศึกษาเพิ่มข้ึนหรอืไม่?

Please –Don’t –Change -Anything
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AUN-QA รูก้อ่นใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 6

Quality of assessors is crucial !!!

• นึกภาพการท าหลกัสตูรไม่ออกเลย ไม่รูจ้กั มคอ.1-7, Curriculum mapping หรอื 
CHECO

• ไม่เขา้ใจเสน้ทางหลกัของ OBE (Constructive alignment)
• ไม่เคยใชส้าระหรอืขอ้ก าหนด AUN-QA ท าอะไรใดๆ ในหลกัสตูรหรอืวชิาของตวัเอง
• ไม่เคยเปิดคูม่อื AUN-QA 
• เขา้ใจเกณฑผ์ดิๆ 
• ชอบคดิแทนหลกัสตูรอืน่
• จติมุ่งแตเ่ขยีน SAR ใหด้ไีดอ้ย่างไร จะท าหลกัฐานประกอบ SAR อย่างไรจงึจะดใีหไ้ดค้ะแนน..

คะแนน..คะแนนๆๆ
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AUN-QA รูก้่อนใช ้จะไดป้ระโยชนจ์รงิ # 6

ย า้อกีคร ัง้ ..... Quality of assessors is crucial !!!

• ท าไมตอ้งรบีมผูีป้ระเมนิภายในเป็นของตนเอง ... ระวงัตดิกระดุมเม็ดแรกผดิ

• ผูป้ระเมนิตอ้งไดร้บัการตดิตาม ก ากบัดูแล และพฒันาศกัยภาพ

เชน่เดยีวกนั

• การประเมนิดว้ยเกณฑ ์AUN-QA เป็นการประเมนิแบบ principle-based 

ผูป้ระเมนิสว่นใหญ่ตอ้งส ัง่สมประสบการณ์

• ระเบยีบกตกิาบางอย่างอาจมคีวามจ าเป็น

• แตง่ต ัง้เป็นผูป้ระเมนิได ้แตก่ารหมดวาระกค็วรมไีดเ้ชน่เดยีวกนั
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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, Competency-
based Education (CBE), Non-Coursework programs, Modular programs, 
Distance programs, etc. 
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OBE vs. Other Education Models

Mastery-
Based 

Education

Competency-
Based 

Education

Outcome-
Based 

Education

Mastery-Based Education
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

https://www.d2l.com/blog/what-is-obe/ Anuwong, K. 2022



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.

Criterion MI3. Student Outcomes (2022-2023)

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.

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..)

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.

เรา FOCUS ถูกจุดหรอืไม่?
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Messages to take home …from my heart…
เร ิม่ตน้การใช ้AUN-QA อย่าเร ิม่ที ่SAR Writing ถา้ประสงค ์“คณุภาพ”

อย่าพึง่เช ือ่ใคร .... ศกึษากอ่น ..ทดลองท ากอ่น... เราเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมอดุมปัญญา เราจะใช ้OBE/CBE/PDCA เรา
เขา้ใจหลกัการและวธิกีารมากพอหรอืไม่ การตดัสนิใจและการกระท าของเรามผีลกระทบตอ่ชวีติผูอ้ืน่และสงัคมสงูมาก

ตวัอย่างทีด่ก็ีม ีไม่ดก็ีม ี....เราเลอืกได ้เรามวีจิารณญาณ และสามารถแสดงบทบาทชีน้ าสงัคม

เราไม่ไดเ้กง่ทกุอย่าง .... การเป็นคร ูการท าหลกัสตูร การบรหิารจดัการ เป็น ศาสตร ์(พรแสวง)

ผูบ้รหิารเป็น KSF ทีม่คีวามส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกวา่อาจารยผ์ูส้อนทกุคนในหลกัสตูร

เราตอ้งไปดว้ยกนั .....ผูท้รงคณุวฒุแิละคณะกรรมการในทกุขัน้ตอนของการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร

ตรองใหห้นักและตดิตามดผูลจากการเชือ่มโยงผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน กบัรางวลัหรอื incentives ใดๆ

ผูป้ระเมนิอาจจะไม่ไดเ้ช ีย่วชาญตัง้แต่ปีแรก ๆ ทีท่ างาน

Teaching Chat & Share by Aj. Kunncadah (YouTube) อาจจะมปีระโยชนบ์า้งไม่มากกน็้อย
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• ขอบพระคณุทกุท่านท่ีใหค้วามสนใจในกิจกรรมของ ทปอ. วนัน้ี 

• ขอบคณุเพ่ือนทกุคนบนเสน้ทางคณุภาพจากทกุมหาวิทยาลยั ทกุท่านมีสว่นสง่เสรมิให้

กญัคดาไดเ้ติบโตทางความคิดและประสบการณม์าโดยตลอด

• ขอบคณุผ ูบ้รหิารและทีมงาน ทปอ. ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของคณุภาพและเพียรสรา้งให้

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ...ขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรบัท่านรองแอว๊ เพ็ญรตัน ์และ ดร.

กอ๊ง พีระพงศ ์บคุคลส าคญัเบ้ืองหลงัของการอบรมคณุภาพทกุครัง้ของ ทปอ.

• ขอบคณุ ดร.เอ้ิด อาจรี ส าหรบั art work บนสไลดแ์ละธีมสีท่ีตรงวนั

• ขอบคณุทีมวิทยากรผ ูช้่วยท่ีรว่มสรา้งการเปลี่ยนแปลงดว้ยกนัอยา่งแข็งขนั

สขุสนัตว์นัแห่งความรกัคะ่

กญัคดา อนวุงศ ์

Thank you for the love and support…


