
   
 

รายละเอียดโครงการ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for 
Programme Assessment Version 4.0  

2. ประเภทโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 4. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม 

มาตรการ  : บริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน  : พัฒนาระบบควบคุมภายในเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รวมถึงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตให้เหมาะสมมีคุณภาพสอดรับกับพล
วัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีความแตกต่างกันขึ้นกับจุดเน้นของ
สาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก ากับคุณภาพระดับหลักสูตรผ่านระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วยเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2562 อันประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน
ยุคใหม่และการพัฒนาหลักสูตร จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียม
ประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) นั้น ในการนี้ 
งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดีจึงขอเสนอกรอบแนวทางเพ่ือให้หลักสูตรใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยรูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับ
หลักสูตรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาคุณภาพภายใน 3 มิติ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน การแปลงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจากคะแนน
เต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale  รายละเอียดดังนี้  

 

 



 
 

AUN QA Version 4  

  1. การก ากับมาตรฐาน  
          1.1 การก ากับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
       AUN.1 Expected Learning Outcomes  
       AUN.2 Programme Structure and Content  
       AUN.3 Teaching and Learning Approach  
       AUN.4 Student Assessment  
       AUN.5 Academic Staff Quality  
       AUN.6 Student Support Services 
       AUN.7 Facilities and Infrastructure  
     AUN.8 Output and Outcomes  
 เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome หรือ ELO) ที่พัฒนาขึ้นจากความจ าเป็นต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและข้อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ข้อก าหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา หรือ ข้อก าหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่  ผู้เรียน นิสิต 
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน ผู้บริหาร บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต เป็นต้น 
ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ด าเนินการโดยน าELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเป้าหมายหลักของ
การด าเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมี ELO หรือ
ผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้ เกณฑ์จะก าหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงในข้อก าหนดหลักสูตร (Program 
Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ใน
การก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student 
Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่ก าหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme 
Outcomes) หรือคุณสมบัติของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 

ดังนั้น งานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี จึงก าหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง Outcome-Based 
Education (OBE) และอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for 
Programme Assessment version 4.0 เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design และการก าหนด Program Learning 
Outcomes เข้าใจวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนให้เกิดผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์ AUN QA และผู้ประเมินทีผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์แก่
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป  

 



 
 

5. วัตถุประสงค ์ 

 1)   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเตรียมการประเมินและท าการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ

หลักการ PDCA 

 2)   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมินและเขียนรายงานการประเมินแก่

หลักสูตรและผู้รับการประเมินได้ 

 3)   ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้แบบเต็มเวลามีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

  -  ผู้บริหาร           จ านวน   2 คน 
      - รองอธิการบดี (1) 
      - ผู้ช่วยอธิการบดี (1) 

-  อาจารย์       จ านวน  85 คน 
    - ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (85 หลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน) 
-  เจ้าหน้าที่       จ านวน - คน 
    - เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

-  บุคคลทั่วไป      จ านวน  - คน 
-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย    จ านวน  - คน 
-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก    จ านวน   - คน 
-  ชุมชน/องค์กร       จ านวน   - คน 

-  อ่ืนๆ (ระบุ)       จ านวน   14 คน 
    - วิทยากร (7) 
    - คณะกรรมการด าเนินงาน (7) 

       รวมทั้งสิ้น  จ านวน  101 คน 

 

 

 



 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ   :  อบรมผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  : 27-29 มิถุนายน 2564 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ   

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการก่อนรับการฝึกอบรมและเงื่อนไข  ดังนี้ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องท า Desktop Assessment ส่งล่วงหนา้ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการอบรมและส่งรายงานผล

การประเมินดว้ยตนเองและตามก าหนดเวลา จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระเมิน 
2. ผู้เข้าร่วมอบรม กรุณาน า 

2.1 รายงานการประเมินตนเอง (แบบฝึกหัด) 
2.2 ส าเนาของ Desktop Assessment ที่ท าส่งมาล่วงหนา้ 
2.3 Guidebook for AUN-QA at Programme Level Version 4.0  มาประกอบการอบรมดว้ย 

กิจกรรมในการด าเนินการ 3 วัน  ดังนี ้
วันที่ 1 
- การบรรยาย Outcome Based Education Concept and AUN-QA Assessment 
- Workshop : ทบทวน Criteria and Group Presentation (Criteria 1-8)  
วันที่ 2 
- การบรรยาย Assessment Process/Assessor Duties and Attributes 
- Workshop : Overview/การจัดท า Desktop Assessment 
- Workshop : Desktop Assessment and Group Presentation  
- Workshop : Interview of Administrators ( Role Play) 
- Workshop : Interview of Lecturers ( Role Play) 
- Workshop : Final Verification 
วันที่ 3 
- Feedback on Desktop Assessment and Stakeholders Interview (ทีมวิทยากร) 
- บรรยาย Assessment Results and Report Preparation 
- Workshop : Assessment Results 
- Workshop : Assessment Report Preparation & Presentation 
- งานมอบหมาย ตอบข้อซักถาม 
 
 
 



 
 

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 1)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2)  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย  : 123,600 บาท  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1)   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเตรียมการประเมินและท าการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ

หลักการ PDCA 

 2)   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมินและเขียนรายงานการประเมินแก่

หลักสูตรและผู้รับการประเมินได้ 

 3)   ผู้เข้ารับการอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย 

14. การประเมินผลโครงการ 
 1.   ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ Workshop : Criteria 1-8 
 2.   ข้อเสนอแนะของวิทยากร 
            3.   ผู้ผ่านการฝึกอบรมและข้ึนทะเบียนผู้ประเมิน  
 

15. การติดตามผล : ติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ใน
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมิน ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 


