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จากการประชุมฝ่ายดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร)ี
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีป่ ระชุมมีความเห็นว่าการดำเนินงานช่วงต่อไปควรกำหนดนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานระยะยาว จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 3 ปี จากปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 และทีป่ ระชุม
ยังเห็นว่าการดำเนินงานช่วงต่อไปควรให้มีการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่การยอมรับในระดับสากล โดยการพัฒนา
หน่วยงานระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิส (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภาพในระดับสากล หรือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
เพือ่ ไปสูก่ ารประเมินคุณภาพตามแนวทางของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA)
โดยทีป่ ระชุมเห็นพร้องกันว่าในระยะแรกควรมุง่ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์
AUNQA เนือ่ งจากคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นองค์ประกอบสำคัญทีน่ ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกอบกับการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนไปสูเ่ กณฑ์ทย่ี อมรับ
ในภูมิภาคจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 QANEWS ขอนำรายละเอียดโครงการมานำเสนอ

หลักการและเหตุผล
ด้วยในปี พ.ศ.2558 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยจะเกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างมากกับทุกภาคส่วน รวมถึงวงการการศึกษาด้วย ซึง่ จะมีการเคลือ่ นย้ายนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์มากขึน้
มีการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างประเทศ ดังนัน้ สถาบันการศึกษาใดทีม่ คี วามเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษาย่อมได้เปรียบ เพราะ
จะสามารถรองรับทั้งความต้องการ และการพัฒนาเชิงรุกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนต้อง
มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รับการเปิดประตูสอู่ าเซียนครัง้ นี้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหนึง่ ในกลไกทีเ่ ข้ามารองรับความมีคณ
ุ ภาพของบัณฑิต ด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดำเนินงานของสถานศึกษา เพือ่ เป็นหลักประกันว่าสถานศึกษานัน้ ให้ผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนเกิดจากการรวมตัวของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษาในประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน คณะกรรมการ
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบทีจ่ ะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) มาเผยแพร่และนำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ และปฏิบตั ิ
ในมหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่ง ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาของหลักสูตรให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์สากล
มีขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ จึงได้จัดกิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย โครงการนำร่อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพือ่ ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ AUNQA แก่ผบู้ ริหาร คณาจารย์
และบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
2. ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และการดำเนินงาน
ในการก้าวสูก่ ารได้รบั การรับรองคุณภาพในระดับภูมภิ าค
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนได้รบั การรับรองคุณภาพจาก AUNQA

ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของโครงการ
จำนวนหลักสูตรทีผ่ า่ นการประเมินของ AUNQA อย่างน้อย 3 หลักสูตร

ระยะะเวลาดำเนินการ
ปีการศึกษา 2556 - 2558

เงือ่ นไขความสำเร็จของโครงการ
1. การมีสว่ นร่วมของหลักสูตรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ
2. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และคณะในด้านนโยบาย งบประมาณ และการสนับสนุนอืน่ ๆ

กิจกรรมตามแผนของโครงการ
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. การศึกษาเรียนรูจ้ ากมหาวิทยาลัยทีด่ ำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ QA ของมหาวิทยาลัย
ศึกษาดูงานเรียนรูจ้ ากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การจัดบรรยาย การประกันคุณภาพการศึกษาของ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ QA
AUNQA
และบุคลากรผูส้ นใจ
3. การรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรนำร่องเข้าร่วม มหาวิทยาลัยละ 3-4 หลักสูตร
โครงการ
4. การอบรม เกณฑ์การประเมินและการเขียนรายงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
การประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางของ
และเจ้าหน้าที่ QA คณะทีเ่ ข้าร่วม
AUNQA
5. ร่าง SAR ร่างที่ 1

6. การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหลักสูตร ครัง้ ที่ 1
7. การอบรมผูป้ ระเมินภายในตามแนวทาง AUNQA
8. การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหลักสูตร ครัง้ ที่ 2
9. ร่าง SAR ร่างที่ 2
10.การประเมินภายใน (Pre-audit) หลักสูตรนำร่อง
11.ส่ง SAR เพือ่ รับการตรวจประเมินจาก AUNQA
12.ยืน่ ขอการรับการประเมินจาก AUNQA
13.เตรียมรับการประเมินจาก AUNQA
14.รับการประเมินจาก AUNQA
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อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
หลักสูตรนำร่อง
หลักสูตรนำร่อง
หลักสูตรนำร่อง และคณะ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนำร่อง
คณะ และมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนำร่อง และคณะ

ระยะเวลา

ผูด้ ำเนินงาน

เม.ย.56

มทร.ธัญบุรี

13 ก.ย.56

มจพ.

ต.ค.56

มหาวิทยาลัย

30-31 พ.ย. มศว
1 ธ.ค.56
มค. 57
ก.พ.57
พ.ค.57
เม.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ธ.ค.57
ม.ค.58
ม.ค.-ส.ค.
58
ส.ค.58

หลักสูตร
มทร.ธัญบุรี
มทร.ธัญบุรี
มจพ.
หลักสูตร
3 มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
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