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กลุ่มเสวนาประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ของ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาต่าง ๆ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้สมาชิกได้มโี อกาสแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน
และร่วมกันคิด และผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้
สมาชิกของกลุ่ม QA Forum ได้มีโอกาสเพิ่มโลกทัศน์และ
วิสยั ทัศน์ดา้ นอุดมศึกษาและประกันคุณภาพ กลุม่ QA Forum
จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีพัฒนาการด้านอุดมศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ประเทศหนึง่ โดยมุง่ ศึกษาดูงาน 3 ประการ คือ 1) ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) ด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน และ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยได้ศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง กลุ่ม QA Forum
ได้จดั ทำสรุปการศึกษาดูงานครัง้ นี้ QA NEWS จึงนำมาถ่ายทอด
อีกครัง้ หนึง่ สำหรับฉบับนีข้ อเสนอผลการดูงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเรือ่ งแรก
การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย พบว่า การดำเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย เป็น
การดำเนินการทีค่ รบวงจร มีความเชือ่ มโยง ผูกยึด และตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
Commonwealth Government; States / Territories Accrediting
Authorities, Australian University Quality Agency, และ Australian
Qualifications Framework ความเชือ่ มโยงเหล่านีถ้ กู กำหนดไว้
ภายใต้ The Australian Higher Education Quality Assurance
Framework

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่เรียกว่า Graduate Careers
Council of Australia ทำหน้าที่สำรวจความเห็นของบัณฑิต
จากทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความหลากหลายและ
สามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับแก่ทุกมหาวิทยาลัย สำหรับ
นำไปพัฒนา ปรับปรุงได้เป็นอย่างดี
หน่วยงานประกันคุณภาพของออสเตรเลีย ( Australian
University Quality Agency หรือ AUQA) มีความชัดเจนใน
การกำหนดบทบาทหน้าที่ คือ ตรวจสอบในด้านวิชาการเท่านัน้
ยกเว้นจากว่างานวิชาการนั้น ๆ ผูกพันกับงานด้านอื่นอย่าง
ชัดเจน และจำเป็นต้องตรวจสอบเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วยเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
งานวิชาการสามารถบรรลุเป้าหมายได้
การตรวจสอบของ AUQA เป็นการตรวจสอบใน 4 ประเด็น
คือ วิธกี ารทีจ่ ะไปสูเ่ ป้าหมาย (Approach) การดำเนินการตามวิธี
ที่กำหนด (Deployment) ผลการดำเนินการ (Results) และ
การพัฒนาปรับปรุง (Improvement) ซึง่ 4 ประเด็นนีจ้ ะใช้สำหรับ
การตรวจสอบทุกมหาวิทยาลัย การดำเนินการลักษณะเช่นนี้
สามารถสร้างความโดดเด่นทีห่ ลากหลาย ขึน้ กับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบ (Auditors) ของ AUQA จะเลือกโดยคณะ
กรรมการอำนวยการ (Board of Directors) ของ AUQA โดย
ประธานผู ้ ต รวจสอบจะไม่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งในการคั ด เลื อ ก
นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบที่เป็นชาวออสเตรเลียทุกคนต้องผ่าน
การอบรมสองวัน จึงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบได้
การดำเนินการเช่นนี้ทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า ผู้ตรวจสอบทุกคน
มีความเป็นอิสระของตนเองและทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย
มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ
ประเมินการดำเนินงานว่าจะสามารถนำไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของแต่ละแห่งได้หรือไม่ และจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้
อย่างไร
จากประสบการณ์การศึกษาดูงานครัง้ นี้ QA Forum ได้สรุปว่า
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย ควร
จะได้พจิ ารณาปรับปรุงในสิง่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับชาติ
และระดับสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงบประมาณ สภาการศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา คณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายในสถานศึกษา
นัน้ ๆ (ในกรณีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) ดังนัน้ จึง
จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเรื ่ อ งของกรอบภาระหน้ า ที ่ และความเชื ่ อ มโยงระหว่ า ง
หน่วยงานต่าง ๆ ว่า ใครทำหน้าที่อะไร แค่ไหน เพื่อส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อนและสับสน ทั้งนี้ ควรมี
การเผยแพร่กรอบความเชือ่ มโยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าว ให้เป็นทีท่ ราบทัว่ กันทุกระดับ
นอกจากนั้นควรจัดให้มีองค์กรอิสระระดับชาติ ทำหน้าที่
ตรวจสอบติดตามบัณฑิตทัว่ ประเทศเพือ่ ทราบผลลัพธ์ (Outcome)
ด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ทักษะ
ที่จำเป็น (Generic Skills) ที่ได้รับจากการศึกษา ความสำเร็จ
ในอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้สถาบันและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สมศ. ควรกำหนดกรอบวิธีการประเมินคุณภาพระดับ
อุดมศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้
ประสบมาแล้ว อาทิ
2.1) ปัญหาการคัดเลือกกรรมการประเมิน ซึ่งที่ผ่านมา
ดูเหมือนให้สิทธิแก่ประธานผู้ประเมินคัดเลือกเอง จนอาจทำให้
ความมีอิสระของกรรมการแต่ละท่านในการแสดงความคิดเห็น
ลดน้อยลงเมือ่ เปรียบเทียบกับการคัดเลือกกรรมการประเมินทัง้ คณะ
โดยกรรมการของ สมศ.
2.2) ปั ญ หาด้ า นวิ ธ ี ก ารประเมิ น ของกรรมการแต่ ล ะชุ ด
ทีม่ คี วามแตกต่างและหลากหลายมาก จนทำให้มคี วามกังวลถึง
มาตรฐานการประเมินว่าจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
ดังนัน้ จึงอาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือสัมมนาอย่างเข้มข้น
สำหรับกรรมการทุกท่าน ก่อนขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมิน
2.3) ปัญหาด้านตัวบ่งชี้ที่มีมาก และอยู่ภายใต้กรอบที่
กำหนดไว้จากส่วนกลาง ซึง่ ไม่เอือ้ ให้เกิดการพัฒนาทีห่ ลากหลาย
ภายใต้เป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละสถาบันการศึกษา
ดังนัน้ ควรพิจารณาลดตัวบ่งชีล้ ง เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายของตนเองได้มากยิง่ ขึน้
2.4) ปัญหาด้านการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมิน อาจจำเป็นต้องกำหนดให้สถาบัน
   

การศึกษาจัดส่งแผนปฏิบตั กิ าร เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงมายัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดภายหลัง
การประเมิน และมีการติดตามแผนเป็นระยะ ๆ โดยหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดำเนินการ
โดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับแผนกลยุทธ์
และการกำหนดเป้าหมายให้มากขึ้น โดยใช้แผนดังกล่าวเป็น
ปัจจัยสำคัญในการกำหนด Key Performance Indicator (KPI)
เพือ่ การประเมิน โดย KPI นี้ ควรจะต้องสามารถประเมินผลผลิต/
ผลลัพธ์ดว้ ย เพือ่ ใช้เป็นตัวตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสม
ดีแล้วหรือยังทีจ่ ะทำให้บรรลุเป้าหมาย
สำหรับประสบการณ์จากการดูงานด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน และด้านการพัฒนาบุคลากร QA NEWS จะนำมา
เสนอในฉบับต่อไป

  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำหนังสือ
“ธนาคารเกณฑ์มาตรฐาน” โดยรวบรวมนโยบาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ และแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทีท่ บวงมหาวิทยาลัย (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน) ประกาศให้สถาบัน
อุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพือ่ การรักษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หนังสือเล่มนี้
ได้รวบรวมประกาศ และระเบียบเกีย่ วกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
ทัง้ ด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล อาจารย์ ปัจจัยเกือ้ หนุน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริหารและจัดการ
การเงิ น และงบประมาณ และระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษา จำนวนทัง้ สิน้ 61 ฉบับ
ผู ้ ส นใจเรี ย กดู และ Download ได้ จ ากเว๊ บ ไซด์ ข อง
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. หน้าเรื่องน่ารู้ http://
qa.kmitnb.ac.th/qa_knowledge/guarantee/bank.pdf
หรือจากเว๊บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
http://www.bhes08.mua.go.th/admin/knowledge_th_doc/
bank.pdf
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