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เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network
: AUN) ก่อตัง้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2538 ตามมติของทีป่ ระชุม
สุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 4 ทีป่ ระสงค์ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะ
มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บรรลุผลในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ AUN คือ
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักปราชญ์ นักวิชาการ และ
นักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค
2. พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด ้ า นวิ ช าการและอาชี พ
ในภูมิภาค
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศระหว่างชุมชน
นักวิชาการอาเซียน
AUN มีสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
จำนวน 26 มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ AUN กำหนดจำนวน
สมาชิกไว้ที่ 30 แห่ง สำหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิกของ AUN ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมหนึ่งของ AUN คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality
Assurance : AUNQA) AUNQA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
AUNQA ได้ออกแบบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศสมาชิกร่วมกับสหภาพยุโรป
ในระยะเริม่ แรกได้ใช้ฐานความคิดจากยุโรป แต่ในปี พ.ศ.2553
ได้ปรับเปลีย่ นตัวบ่งชีใ้ ห้เข้ากับพืน้ ฐานความคิดและสถานการณ์
ของอาเซียน

ระบบการประกันคุณภาพของ AUNQA ประกอบด้วย 3 มิติ
คือ 1) Strategic 2) Systemic และ 3) Tactical และครอบคลุมทัง้
การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก และ
การรับรองวิทยฐานะ ดังรูปที่ 1
Strategic
(QA at Institutional
Level)
Systemic
(Internal QA Level)
Tactical
(QA at Programme Level)

รูปที่ 1 AUNQA Models for Higher Education
การประกันคุณภาพในมิตกิ ลยุทธ์ (Strategic) เป็นการประกัน
คุณภาพระดับสถานศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังแสดง
ในรูปที่ 2
การประกันคุณภาพในมิตกิ ลยุทธ์ เริม่ จากความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ จะถูกแปลงไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่
ผลสัมฤทธิท์ ต่ี อบสนองความพึงพอใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในคอลัมภ์ที่สอง เป็นส่วนการวางแผนของสถานศึกษา
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ประกอบด้วย การแปลงเป้าหมายไปสู่
นโยบายและกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างการบริหารและการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการงบประมาณ คอลัมภ์ทส่ี าม
เป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการจัด
การเรียนการสอน การวิจยั และการมีสว่ นร่วมกับสังคม การสนับ
สนุนและพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
มีการเทียบเคียงสมรรถนะเพือ่ นำไปสูก่ ารจัดการศึกษาทีเ่ ป็นเลิศ
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รูปที่ 2 รูปแบบการประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาของ AUNQA
ในระดับระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal QA system)
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณา 11 เกณฑ์ ครอบคลุมในเรือ่ ง
1) กรอบการประกันคุณภาพภายใน 2) เครือ่ งมือสำหรับการกำกับ

ติดตาม 3) เครือ่ งมือสำหรับการประเมิน 4) กระบวนการประกัน
คุณภาพ 5) เครือ่ งมือการประกันคุณภาพ และ 6) การติดตามเพือ่
การพัฒนา ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของ AUNQA
ระบบการประกันคุณภาพในระดับโปรแกรมการศึกษาจะนำเสนอในฉบับต่อไป
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555
“การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้รม่ พระบารมี” ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ สมศ. หน่วยงาน และ
สถานศึกษาต่างๆ ผูส้ นใจติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ของ สมศ. (www.onesqa.or.th) ได้ตง้ั แต่
วันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไปหรือจนกว่าทีน่ ง่ั จะเต็ม
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