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QANEWS ฉบั บ ที ่ แ ล้ ว ได้ น ำเสนอการประกั น คุ ณ ภาพ
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network
Quality Assurance : AUNQA) ว่าระบบการประกันคุณภาพของ
AUNQA ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) Strategic 2) Systemic และ
3) Tactical ดังรูปที่ 1 และได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพในมิติ
Strategic ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา
และการประกันคุณภาพในมิติ Systemic ซึ่งเป็นการประกัน

คุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในไปแล้ว ฉบับนี้ขอนำ
การประกันคุณภาพในมิติ Tactical ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพ
ระดับโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษามาเสนอ
Strategic
(QA at Institutional
Level)
Systemic
(Internal QA Level)
Tactical
(QA at Programme Level)

รูปที่ 1 AUNQA Models for Higher Education
การประกันคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUN
จะประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกลุม่ สาขาวิชา
3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรม ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ซึง่ เป็นกลุม่ ที่
AUN ให้ความสนใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตลาด
แรงงานหลังเปิดเสรีอาเซียน โดยจะประเมินกับมหาวิทยาลัย
ที่เป็นสมาชิกของ AUN เท่านั้น การประเมินขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ
มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ประเมินในหลักสูตรใดในลักษณะ
อาสาสมัคร การประเมินถือเป็นการประเมินระดับภูมิภาค
ผลการรับรองจะอยูไ่ ด้ 5 ปี

รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาเน้นที่
การจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาคุณภาพใน 3 มิติ คือ ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพท์ โดยมีรปู แบบดังนี้
การประกันคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA
เริ ่ ม จากผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ที ่ จ ะให้ เ กิ ด กั บ ตั ว ผู ้ เ รี ย น
การทีจ่ ะบรรลุผลสัมฤทธิท์ ค่ี าดหวัง ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนแรก
เป็นการแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษา
และวิธีที่จะทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผล ส่วนที่สอง เป็นส่วนของ
ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
คุณภาพของผูเ้ รียน การแนะแนวและการสนับสนุนนักศึกษา และ
สิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ต่างๆ
ส่วนที่สาม เป็นกระบวนการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาบุคลากร และผลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และส่วนที่สี่ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ อัตราการสำเร็จการศึกษาและการตกออก ระยะ
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา การได้งานทำ
ของผูส้ ำเร็จการศึกษา และการวิจยั ดังรูปที่ 2
การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA
ประกอบด้วยเกณฑ์ 15 เกณฑ์ แต่ละเกณฑ์ยังประกอบด้วย
เกณฑ์การพิจารณาย่อยๆ ลงไปอีก เกณฑ์หลักในการประเมิน
คุณภาพ มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expected learning outcome
Programme specification
Programme structure and content
Teaching and learning strategy
Student assessment
Academic staff quality
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Stakeholders Satisfaction
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Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

รูปที่ 2 รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA
7. Support staff quality
8. Student quality
9. Student advice and support
10.Facilities and infrastructure
11.Quality assurance of teaching and learning process
12.Staff development activities

คะแนน
1
2
3
4
5
6
7

การแปลความหมายคะแนน
ไม่มกี ารดำเนินการใดๆ (ไม่มเี อกสารหลักฐาน
ไม่มแี ผน)
อยู่ในขั้นการวางแผน
มีเอกสารหลักฐาน แต่ไม่ชดั เจน

13.Stakeholders feedback
14.Output
15.Stakeholders satisfaction
การประเมินคุณภาพของ AUNQA ใช้ระบบการประเมินจาก
คะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale โดยกำหนดค่าคะแนน

และการแปลความหมาย ดังนี้
การแปลความหมายเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ไม่มคี ณ
ุ ภาพอย่างยิง่ จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ยังไม่มคี ณ
ุ ภาพ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ยังไม่มีคุณภาพ ต้องการการปรับปรุงพัฒนาเล็กน้อย
จะทำให้มคี ณ
ุ ภาพดีขน้ึ
มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
มีคณ
ุ ภาพตามทีค่ าดหวัง ตามเกณฑ์ของ AUNQA
เอกสารหลักฐานชัดเจนมีประสิทธิภาพตามทีค่ าดหวัง คุณภาพเหนือกว่าระดับที่ AUNQA กำหนด
เป็นตัวอย่างของการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good practices)
เป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้
ดีเลิศ (ระดับ World-class หรือการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ) คุณภาพดีเลิศ มีการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นเลิศ

ถึงแม้วา่ การประกันคุณภาพการศึกษาของ AUNQA จะเน้นเฉพาะสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นสมาชิกของ AUN แต่รปู แบบและแนวทาง
การประกันคุณภาพของ AUNQA ก็อาจจะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
โดยทัว่ ไปได้ เพือ่ รองรับการเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน และในอนาคต ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. รวมทัง้ ตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุรภาพภายนอกรอบสีข่ อง สมศ. ก็อาจจะรวมตัวบ่งชีบ้ างตัวของ AUNQA เข้าไว้ดว้ ย
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