
  

แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

 

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM) ผูผ้่านการฝกึอบรมผูป้ระเมนิ รุน่ที ่1  
กอ่นประกาศขึน้ทะเบยีนผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

ตามเกณฑ์ AUN-QA 
 

หน่วยงาน  งานประกนัคณุภาพการศกึษา ส านักงานอธกิารบดี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

1. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1.1 ยุทธศาสตร์  
 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (เลือกยุทธศาสตร์ย่อย) 
  1.1 นวัตกรรมการศึกษา 
  1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
  1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
 4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 5. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   1.2 เปา้ประสงค์  องค์กรสมยัใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

   1.3 กลยทุธ ์        5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหมด่้วยนวัตกรรม 

   1.4 มาตรการ      5.4.1 บริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   1.5 แผนงาน       5.4.1.5 พัฒนาระบบควบคมุภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 2.2 มหาวิทยาลัยมีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2563 วันท่ี 9 เมษายน 2563 เห็นชอบกรอบแนวทางระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-
QA และเริ่มด าเนินการให้หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก  
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 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รายละเอียด ดังน้ี 
 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 
 AUN 6 : Student Support Services 
 AUN 7 : Facilities and Infrastructure 
 AUN 8 : Output and Outcomes  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยมีการน า
ระบบมาใช้ในองค์กร รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ตระหนักถึงการน าระบบนี้มาปรับใช้ในการก ากับ
คุณภาพระดับหลักสูตร เนื่องจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นระบบที่รับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับสากล พัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียน มุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน อาจารย์ บุคลากร ยกระดับความเช่ียวชาญในการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน อันสอดคล้องกับ
มาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และทั้งนี้
จ าเป็นต้องพัฒนาอาจารย์ในทุกหลักสูตรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น งานประกันคุณภาพ
การศึกษามีการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 แก่
อาจารย์ทุกหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ หลักสูตรละ 1 คน โดยหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมด าเนินการตามรูปแบบของที่ประชุม
อธิการบดี (ทปอ.) ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะแก่ผู้ประเมินรายเดิมที่มีความรู้อยู่แล้ว ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรราย
ใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีสัดส่วนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการนี้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 ก่อน
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “Refresh Assessors and New AUN-QA Assessors” รุ่นที่ 2 

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนความรู้ตามหลักการส าคัญของระบบ AUN-QA 

2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบความรู้หลังการอบรม(Post Test) เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนประกาศขึ้นทะเบียน 

ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
  -  นักศึกษา          จ านวน - คน  

-  บุคลากร      จ านวน 89 คน 
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 : 76 คน 
- วิทยากรเป็นบุคลากรภายใน : 2 คน 
- ผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ : 11 คน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลงานประกันคณุภาพการศึกษา 
4. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
5. บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บุคลากรงานสารสนเทศ 

-  บุคคลภายนอก (วิทยากร)     จ านวน     1 คน 

   รวมทัง้สิน้     จ านวน   90 คน 

5. สถานทีด่ าเนนิโครงการ  

อบรมออนไลนผ์่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

6.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 1 วัน  วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564 

7. กจิกรรมในการด าเนนิโครงการ   

1 คณุสมบตัแิละเงือ่นไขของผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม ดงันี้ 

ผูผ้า่นการฝกึอบรมผูป้ระเมนิ รุน่ที ่1 
1. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผูป้ระเมิน รุ่นที่ 1 
2. ต้องเป็นผู้ที่จัดส่งการบ้าน Appendix D หลังการอบรม 
3. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกประสบการณผ์ู้ประเมิน อย่างน้อย 1 หลกัสูตร 
2. กจิกรรมด าเนนิการ 1 วนั  ดงันี ้

 1. อบรมทบทวนความรู้ตามหลักการส าคัญของระบบ AUN-QA 
2. ทดสอบความรู้หลังการอบรม(Post Test) เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN-QA 
 

8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   

 1)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรูเ้พิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 80 

 2)  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก 
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ตวัชี้วดัโครงการ  

 1)  ผู้เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบยีนผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อย 

ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 

9. ประมาณการค่าใช้จ่าย 18,200 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ตามหลักการส าคญัของระบบ AUN-QA 

2)  ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบความรูห้ลังการอบรม(Post Test) เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนประกาศขึ้นทะเบียน 

ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคณุภาพ

ระดับหลักสตูรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3)  ผู้เข้ารับการอบรมขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อยร้อยละ 50 

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

 

11. การประเมินผลโครงการ  

1 แบบทดสอบ PostTest 
2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ 

15. การติดตามผล    
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานประกนัคุณภาพการศกึษา ส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
โทร. 074 317142 


