บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร.๓๓๑๒
ที่ อว ๖๙.๒.๑๐.๒/
วันที่
เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพ จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนา
เกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ เ ข้ า ใจในเจตนารมณ์ ข องเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพ AUN-QA ได้ แ นวทางในการนำไปใช้ ใ นการ
ดำเนินงานของหลักสูตร/ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ GAP Analysis และนำไปจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง ในการจัดโครงการ
สัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มคณะ/วิทยาลัย ออกเป็น ๖ กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านอยู่ในกลุ่มที่ ๔ มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง E101 ชั้น ๑ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ในการนี้ จึงขอเชิญ ผู ้บ ริ ห าร อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สู ตรทุก หลัก สูต รในสั ง กั ด
ของท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบดี
ลงทะเบียน

shorturl.at/blqFH

โครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร
AUN-QA On Tour : Criteria / GAP Analysis / Writing SAR
ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ คณะ/วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ ได้นำระบบการประเมินคุณภาพภายใน ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบันตามแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานั้น และจากการดำเนินงาน
ในปีที่ผ่าน ๆ มาพบว่า บุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีความเข้าใจใน
เจตนารมณ์ตาม Criteria ของเกณฑ์ AUN-QA อย่างถ่องแท้ การเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือ ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรที่ยังไม่ครอบคลุมขอบเขตและสิ่งที่เกณฑ์
หรือตัวชี้วัดกำหนด ยังขาดความครบถ้วนของการเขียนตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A ยังคงมีช่องว่างหรือสิ่งที่
ขาดหายไป (GAPs) ระหว่างเป้าหมายที่วางไว้กับผลการดำเนินงานที่มีอยู่ ทำให้รายงานการประเมินตนเอง
ยังไม่สมบูรณ์และไม่ตอบต่อสิ่งที่เกณฑ์หรือตัวชี้วัดกำหนด
มหาวิ ท ยาลั ย เล็ ง เห็ น ว่า การทำความเข้ า ใจในเกณฑ์ก ารประกั น คุณ ภาพ AUN-QA เป็ น สิ ่ งที่
ท้าทายต่อบุคลากรสายวิชาโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการทำความเข้ าใจ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีการวิเคราะห์สิ่งที่ยังทำให้เป้าหมายยังไม่บรรลุ เพื่อให้
มองเห็นสิ่งที่ยังเป็นช่องว่างหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ทราบถึงจุดที่ตอ้ งพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงแนวทางการเขียนและการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมกับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งของหลักสูตร คณะ และรวมถึง มหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้จัด
โครงการสั ม มนาเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพ AUN-QA โดยจะทำการสั ญ จรไปยั ง หน่ ว ยงานที ่ ม ี ก ารเรี ย นการสอน
ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และทำให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA สามารถวิเคราะห์ถึงช่องว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือพัฒนา และนำสิ่งที่
วิเ คราะห์ไ ด้มาจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้มีความสมบูรณ์ และรองรับ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจในเกณฑ์ คุณภาพ AUN-QA และได้แนวทางในการนำเกณฑ์
ประกันคุณภาพ AUN-QA ไปใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร/ส่วนที่เกี่ยวข้องได้
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ GAP Analysis และนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของเกณฑ์ ประกัน
คุณภาพ AUN-QA
4) เพื่อ เป็นการเตรีย มความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในด้วยเกณฑ์
คุณภาพ AUN-QA ในระดับหลักสูตร
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ
(1) วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564
วิทยากร : ผศ.ดร.สนิท สิทธิ / ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ / ผศ.ดร.ชนันทร์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
1.1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.2 เวลา 13.00 -16.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์
(2) วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
วิทยากร : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง / ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ / ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ /
ผศ.ดร.ชนันทร์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
2.1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ณ หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2.2 เวลา 13.00 -16.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะผลิตกรรมการเกษตร
ณ ห้อง SE202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชัน้ สูง

(3) วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
วิทยากร : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง / ผศ.โสภณ ฟองเพชร / ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ /
Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres /ผศ.ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
3.1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
3.2 เวลา 13.00 -16.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร + วิทยาลัยนานาชาติ
ณ ห้อง E101 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 340 คน
คณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
5. วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
5. Asst. Prof. Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์

จำนวน 14 คน
จำนวน 326 คน

รองอธิการบดี
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารฯ
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ

6. รูปแบบกิจกรรม
1. อภิปรายแนวทางการการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
2. แนวทางการวิเคราะห์ GAP Analysis และเขียนรายงานการประเมินตนเอง
3. การซักถาม แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาในการดำเนินงานด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพ
AUN-QA ระดับหลักสูตร

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1) ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ในระดับมาก
2) ผู้เ ข้าร่ว มโครงการมีค วามมั่นใจในการวิเ คราะห์ GAP Analysis และนำสิ่งที่วิเ คราะห์ไ ด้มาจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA ในระดับมาก
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร/
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับมาก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเกณฑ์ คุณภาพ AUN-QA และได้แนวทางในการนำเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ AUN-QA ไปใช้ในการดำเนินงานของหลักสูตร/ส่วนที่เกี่ยวข้องได้
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ GAP Analysis และนำสิ่งที่วิเ คราะห์ได้มาจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA
3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของเกณฑ์ ประกันคุณภาพ
AUN-QA
4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการนำเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN-QA ไปใช้ในการดำเนินงานของ
หลักสูตร/ส่วนที่เกี่ยวข้องได้
9. กำหนดการ
เวลา
09.00 – 10.00 น.
13.00 – 14.00 น.
10.00 – 11.00 น.
14.00 – 15.00 น.
11.00 – 11.30 น.
15.00 – 15.30 น.
11.30 – 12.00 น.
15.30 – 16.00 น.

กิจกรรม
อภิปรายเกณฑ์ AUN-QA ในภาพรวม
GAP Analysis – วิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง
ผลการดำเนินงานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
แนวทางในการนำผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ GAP Analysis ที่นำสู่การ
พัฒนาปรับปรุง ไปเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

