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Create “QUALITY” Language & Learning  EdPEx

Criteria 

EdPEx: From Learning to Practice

AUN-QA: Select 12 potential programs

EdPEx: NIDA Excellence by Item

AUN-QA: Monitoring 12 programs

EdPEx: Writing SAR at Institutional Level → 200

AUN-QA: 1st Assessment (4 programs) in April

EdPEx: Apply TQA at Institutional Level

AUN-QA: 2nd Assessment (4 Programs) in March 

AUN-QA: Apply for Institutional Level + 

ISO in every support system

EdPEx 350

NIDA achieved National Standard Accreditation

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

+ AACSB

+ TedQual

+ ISO 9001 (2010)

AUNQA is a part of  this journey

รศ.ดร.จริประภา อัครบวร



SECI Model by Nonaka and 

Takeuchi

Tacit knowledge: การออกแบบการสอน 
การออกแบบการสอบ เนือ้หาวิชา การสนบัสนนุการ
เรยีนรู ้กระบวนการท างาน เทคนิคการท างานต่างๆ

แปลงเป็น Explicit knowledge ดว้ย
การท า Workshop / focus group 

ประชมุ เล่างานของตน ใหก้ารบา้นไปท ามาน าเสนอ
Explicit knowledge: สรุปเป็นรา่ง
ค าอธิบาย ละรายงานเก่ียวกบังานของแต่ละส่วนงาน 
ท่ีเป็นระบบ ชดัเจน ส่ือสารได ้อธิบายได ้ประเมินได ้
และท าซ า้ได้

น า Explicit knowledge มา
แลกเปล่ียนกนั น าเสนอใหเ้พ่ือนรว่มงานฟัง  
มีการเวียนขอ้มลูระหว่างส่วนงานต่างๆ

ทกุส่วนงานมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการระบขุอ้มลูงาน
ท่ีจะใชใ้นการเขียน SAR ของตนเอง ตอ้งรูว่้า
ใครท าอะไร ท าอย่างไร งานของเราเก่ียวกบังาน
ของเขาอย่างไร ตอ้งเขา้ใจงานของคนอ่ืน

เป็นการเรยีนรูจ้ากกนัและกนั เขา้ใจ
งานของคนอ่ืนจรงิๆ จนสามารถต่อยอด 
รบัช่วงต่อ ช่วยอพัเดท หรอืเสนอแนะ
เพ่ือพฒันา ไปจนถึงสรา้งระบบงานได้

การน าระบบ AUN-QA มาเป็นเครือ่งมือในการบรหิารจดัการและพฒันาการด าเนินการในสถาบนัฯ โดยอิงมมุมอง Knowledge Management 
ควบคูไ่ปกบัการใหก้ระบวนการนีเ้ป็นหนึ่งโครงการรว่มของทกุคน มองทกุคนเป็นคนขบัเคลื่อนแบบ Participative management ผ่านการสรา้ง 

Quality Culture (Evidence-based / System thinking / PDCA)



IQA with AUN-QA
2559 2560 2561

• 4 volunteered programs 

(Cohort1): AUN-QA 11 Criteria

• Other programs: AUN-QA 5 

Criteria

*In addition to OHEC’s regulations

**Some programs adopted different 

criteria such as AACSB and TedQual

• 4 volunteered programs 

(Cohort2): AUN-QA 11 Criteria

• Other programs: AUN-QA 11 

Criteria

• 4 volunteered programs 

(Cohort1): AUN-QA 

Assessment

*In addition to OHEC’s 

regulations

**Some programs adopted 

different criteria such as AACSB 

and TedQual

• 4 volunteered programs 

(Cohort3): AUN-QA 11 Criteria

• Other programs: AUN-QA 11 

Criteria

• 4 volunteered programs 

(Cohort2): AUN-QA 

Assessment

• 4 volunteered programs 

(Cohort1): Development Plan 

according to the area for 

improvement report

*In addition to OHEC’s 

regulations

**Some programs adopted 

different criteria such as AACSB 

and TedQual





โอกาสในการพฒันาหลักสูตร ความทา้ทายละการปรับตวั

1. เกิดระบบงานที่จ าเป็น หรือ การท าความเข้าใจ

ระบบงานของตนเองและผู้อื่น จาก ADRI 

Approach

2. เกิด KM Process แปลง Tacit 

knowledge เป็น Explicit knowledge

3. ผู้บริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่หลักสูตรท างาน

ร่วมกันได้มีประสิทธิภาพขึ้น (ผู้บริหารเข้าใจ 

Operation เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลเชิงนโยบาย)

4. เกิดวัฒนธรรมการท างานในหลักสูตรร่วมกัน มี

หลักร่วมกัน พูดภาษาเดียวกัน

5. เกิดชุดสมรรถนะใหม่ในการท างาน เช่นการคิด

เชิงระบบ การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

6. เป็นเครื่องมือการวัด Employee 

Engagement ทางอ้อม

7. เป็นหลักในการบริหารงานหลักสูตร อะไรจ าเป็น

ต้อง า อะไรน่าท า อะไรควรท า อะไรละวางได้บ้าง

SAR / Pre-Site Visit

1. ข้อมูลที่หลักสูตรมี จัดเก็บ บางครั้งมองคนละมุมกับสิ่งที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้ต้องท าข้อมูลใหม่ 

2. เกณฑ์บางข้อไม่ตอบหลักการของหลักสูตร เช่น ร้อยละการจบการศึกษาของหลักสูตรปริญญาเอก ที่ผู้

ประเมินบางท่านอาจมองว่าต้องสูงและต้องจบตามเกณฑ์เวลาขั้นต่ า แต่หลักสูตรปริญญาเอกอาจมี

หลักการท่ีแตกต่าง

Site Visit

1. การขอเอกสารเพิ่มเติมจากหลักสูตรในวัน Site visit (เข้าใจได้ แต่ทรมานใจ): บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องต้อง

จัดหา แปล สรุปข้อมูลเพื่อให้ผู้ประเมินพิจารณาภายในระยะเวลาจ ากัด / ผู้ประเมินบางท่านขอเอกสารเยอะ

และกระชั้น รวมถึงอาจต้องจัดท าวีดีทัศน์ภายในเวลาจ ากัด

2. การท าความเข้าใจกับทีมงานเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของผู้ประเมินในการขอข้อมูลเพิ่มเติม

Post-Site Visit

1. ความต่อเนื่องของการพัฒนา: Certification ไม่ใช่ Trophy แต่เป็น Milestone / Quality is a 

journey, not a destination => ใชข้้ าแนะน าของผู้ประเมินในการพัฒนา และประเมิน IQA ปีต่อไป

2. การท าความเข้าใจว่า AUN-QA เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ไม่ใช่เครื่องมือการตลาด: ค าถามท่ีมัก

เกิดขึ้นคือท าแล้วนักศึกษาจะมาสมัครเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็น ซึ่งเป็นค าถามที่ไม่สามารถตอบได้ หากเราเชื่อว่า

หลักการและการบริหารจัดการที่ดี การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพคือเป้าหมายส าคัญของการศึกษา และ

คุณภาพคือสิ่งที่ผู้เรียนมองหา การลงทุนลงแรงก็คุ้มค่า / และเราสามารถน าผลการประเมินไปใช้

ประชาสัมพันธ์ได้


