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QA-NEWS ฉบับที่ 13 และ 14 ได้เสนอข้อสรุปจากงานวิจยั เรือ่ ง ในกระแสแห่งคุณภาพ ซึง่ ได้ศกึ ษาและสังเคราะห์แนวคิดและ

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ฉบับนีจ้ ะเป็นตอนสุดท้าย คือ เรือ่ ง มาตรการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ประเทศต่าง ๆ ใช้ ซึง่ มีการใช้มาตรการการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาทีห่ ลากหลาย ดังนี้
  
การรับรองวิทยฐานะเป็นมาตรการที่ใช้มานานในหลาย ๆ
ประเทศ แม้แต่ของไทยเองก็มีการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมากว่า 20 ปี การรับรองวิทยฐานะเป็น
มาตรการตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา โดย
หน่วยงานภายนอก ซึ่งจะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานขึ้น แล้วไป
ตรวจสอบดูว่าสถาบันนั้น ๆ ทำได้ตามเกณฑ์หรือไม่ สหรัฐ
อเมริ ก าเป็ น ประเทศที ่ เ ป็ น ต้ น ตำรั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ
หน่วยงานที่ให้การรับรองวิทยฐานะเป็นหน่วยงานอิสระ ในรูป
ของสมาคมรับรองวิทยฐานะต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เกือบ 50 สมาคม
ทัง้ สมาคมระดับภูมภิ าคทีใ่ ห้การรับรองวิทยฐานะระดับสถาบัน
ในภาพรวม และสมาคมวิชาชีพที่ให้การรับรองระดับสาขาวิชา
ตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการวิชาชีพ โดยมีหน่วยประสานงาน
กลาง คือ Council for Higher Education Accreditation (CHEA)
ทำหน้าทีป่ ระสานงานและวางบรรทัดฐานกลางในการดำเนินงานรับรอง
วิทยฐานะของสมาคมต่าง ๆ
กระบวนการรับรองวิทยฐานะของสมาคมต่าง ๆ มีความ
คล้ายคลึงกัน คือ สมาคมต่าง ๆ จะวางหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
การรับรองและแจกจ่ายให้สถานศึกษาทราบ ถ้าสถานศึกษาใด
ต้องการขอการรับรอง ก็จะสมัครขอรับการรับรอง พร้อมทัง้ เสนอ
รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report) จากนัน้ กรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหลังจากศึกษา
รายงานแล้ว และเสนอรายงานการตรวจเยี่ยมให้กรรมการ
อำนวยการของสมาคมพิจารณาตัดสินให้การรับรองวิทยฐานะ
กรรมการตรวจเยีย่ มมักจะเป็นอธิการบดี ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่ขอ
การรับรอง และในการพิจารณาผลมักจะให้กรรมการตรวจเยีย่ ม
และสถานศึกษาทีข่ อการรับรองมาชีแ้ จงได้
การกำหนดเกณฑ์วิทยฐานะมักบ่งบอกในรูป Qualitative
Statement คือ ไม่ระบุในเชิงปริมาณจนเคร่งครัดเกินไป มักระบุไว้

หลวม ๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกรรมการที่พิจารณา ซึ่ง
เป็นไปในลักษณะของ   ทีใ่ ช้ผทู้ รงคุณวุฒใิ นวงการ
อุดมศึกษา ที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านบริหารหรือด้าน
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องอยูแ่ ล้วใช้ดลุ ยพินจิ หรือ Professional Judgement เป็นเครือ่ งมือวินจิ ฉัย
   
แนวคิดเรือ่ งการตรวจสอบกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา เป็นแนวคิดที่อังกฤษเป็นต้นตำรับ เป็นมาตรการ
ทีไ่ ม่ได้ไปประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยตรง แต่ไป
ถึงกลไกควบคุมคุณภาพที่แต่ละสถาบันใช้อยู่ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุง การริเริม่ ระบบประกันคุณภาพเกิดจากการ
ทีร่ ฐั บาลอังกฤษพยายามจะตัดทอนรายจ่ายด้านอุดมศึกษาลง
เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยเข้มงวดการใช้จา่ ยเงิน และกำกับคุณภาพ
การศึกษาให้มากขึ้น ที่ประชุมอธิการบดี (CVCP) ของอังกฤษ
จึงได้สำรวจกิจกรรมประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
แล้วนำมาพัฒนาเป็นกรอบการประกันคุณภาพร่วมกันจนนำไปสู่
การตัง้ Academic Audit Unit (AAU) เพือ่ ทำหน้าทีต่ รวจสอบว่า
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ วางกลไกประกันคุณภาพได้ดเี พียงใด ต่อมา
AAU ถูกแทนทีโ่ ดย Higher Education Quality Council (HEQC)
แนวทางการทำประกันคุณภาพ ก็ยงั เป็นระบบทีเ่ น้นบทบาท
ของ Peer Review โดยการส่งกรรมการตรวจเยีย่ ม ซึง่ มักเป็นอดีต
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปตรวจเยี่ยม และเขียนรายงานเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป การประกันคุณภาพไม่ใช่การเข้าไปประเมิน
คุณภาพ แต่เป็นการเข้าไปดูวา่ สถาบันจัดให้มรี ะบบการทำงาน
อย่างไร มีความรัดกุมน่าเชื่อถือในคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
เพียงใด
เรื่องที่น่าสนใจ และมีคุณค่าคล้าย ๆ กับ Accreditation
ของสหรัฐอเมริกา คือ การกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยทำ Self Study
Report ซึง่ จะเป็นโอกาสอันดีทแ่ี ต่ละสถาบันจะได้วเิ คราะห์และ
ตรวจสอบตนเองอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน

  

 ⌫
การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เป็นอีกรูปแบบหนึง่ ที่
เน้นการเข้าไปติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าหลักสูตร
สาขาวิชานัน้ ๆ ดีหรือไม่ดอี ย่างไร บรรลุวตั ถุประสงค์ของการผลิต
กำลังคนในสาขานัน้ ๆ หรือไม่ และควรจะต้องปรับปรุงอย่างไร
รูปแบบนีม้ ใี ช้ในอังกฤษ โดยหลังจากที่ CVCP ตัง้ AAU แล้ว
ก็ดยู งั ไม่เป็นทีเ่ พียงพอในแง่ของการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
หน่วยงานงบประมาณ (Higher Education Funding Council :
HEFC) ทีจ่ ะต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จึงพัฒนาระบบ Quality Assessment ขึน้ ควบคูไ่ ปกับการประกัน
คุณภาพของ HEQC และจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยใช้ผลจากการประเมินคุณภาพประกอบ
จุดสำคัญของการทำ Quality Assessment คือ เก็บข้อมูล
เจาะลึกในรายละเอียด รวมไปถึงการสังเกตชัน้ เรียน การศึกษา
ตัวอย่างการบ้าน และรายงานของนักศึกษา และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา และนายจ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถ่องแท้
พอเพียงที่จะประเมินสถาบันนั้น ๆ ว่าอยู่ในระดับ Excellent,
Satisfactory หรือ Unsatisfactory ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
จุดแตกต่างสำคัญจาก Quality Audit คือ มีการประเมินผล
ในเชิง Summative และมีการตัดสินว่า สาขาวิชานัน้ ๆ ดีหรือไม่ดี
ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพก็มคี วามคล้ายคลึงกับการรับรอง
วิทยฐานะ และการประกันคุณภาพ คือ ให้มหาวิทยาลัยรายงาน
การประเมินตนเอง กรรมการไปตรวจประเมิน และการเผยแพร่
ผลการประเมินสูส่ าธารณะ
นอกจาก Quality Assessment ที่มุ่งเน้นด้านการเรียน
การสอนในแต่ละสาขาวิชาแล้ว ในด้านวิจัยก็มีการทำ Quality
Assessment เช่นกัน
รูปแบบนี้มีใช้ในออสเตรเลีย ใช้ประเมินระดับสาขาวิชา
และให้ผลในเชิงเปรียบเทียบเช่นกัน แต่ไม่มีการตัดสินในเชิง
Summative เป็นระดับ ๆ อย่างชัดเจนเหมือนในอังกฤษ เพียงแต่
นำข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เห็น Profile ของแต่ละแห่งเท่านัน้
  
มหาวิทยาลัยบางแห่งนำแนวคิดเรือ่ ง TQM และ ISO 9000
มาประยุกต์ใช้
   ⌫ ⌫  


จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารข้อมูล
ทำให้มกี ารใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชีท้ ม่ี ฐี านมาจากข้อมูลสถิตเิ ชิง
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ปริมาณมากขึน้ โดยเน้นการวัดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตลอดจนใช้
เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างองค์กร และหาบรรทัดฐาน
(Norm) ในระดับประเทศ


จากการศึกษาวิจยั สรุปลักษณะร่วมกันของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. ความมีอสิ ระ (Autonomy) และความสามารถตรวจสอบได้
(Accountability) เป็น 2 กระแสความคิดทีม่ คี วามสำคัญ และมี
บทบาททีท่ ดั เทียมกันในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ทุกประเทศเน้นเรื่อง Accountability หรือ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักดีถึง
หลักการเรือ่ ง Autonomy ของสถาบันอุดมศึกษา
2. ทุกประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางระดับชาติ ทั้งที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอิสระขึน้ มาดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทำหน้าทีส่ ง่ เสริมและประสานงานมากกว่า
กำกับหรือควบคุม
3. ทุกประเทศเห็นความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และ
ประชาคมอุดมศึกษาเองในฐานะทีจ่ ะต้องมีบทบาทสำคัญทีส่ ดุ ใน
การดูแลคุณภาพการศึกษาของตน จึงเน้นการกระตุน้ ให้สถาบัน
อุดมศึกษามีกลไกตรวจสอบการทำงานของตนเองควบคู่ไปกับ
การตรวจสอบจากภายนอก เช่น กลไก Self Study หรือ Self
Assessment

4. กลไกการตรวจสอบจากภายนอกมั ก จะเน้ น การใช้
ประโยชน์จากเพื่อนร่วมวงการ (Peer) ได้แก่ อาจารย์หรือ
นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันเองเป็นกลไกสำคัญใน
การให้วจิ ารณญาณ และความเห็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของ
แต่ละสถาบัน ในลักษณะ Peer Review
5. ทุกประเทศเน้นความสำคัญของการมี และการใช้ขอ้ มูล
อย่างมีประสิทธิภาพ นับตัง้ แต่การมีฐานข้อมูลทีด่ ี ไปจนถึงการ
พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารดำเนินงาน (Performance Indicators)
6. เน้นย้ำการใช้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพเพือ่ การ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง (Continuing Improvement) ส่ ว นการใช้ ข ้ อ มู ล คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการจั ด สรร
ทรัพยากรอุดหนุดสถาบันอุดมศึกษายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
แต่มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
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