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QA NEWS ฉบับที่ 261 และ 262 ได้เสนอกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University
Network : AUN) หรือ AUNQA ว่าประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับสถาบัน การประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และฉบับที่ 282 ถึง ฉบับที่ 286 ได้นำเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUNQA

ไปแล้ว ฉบับนีข้ อนำการประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในมานำเสนอ
ระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA System) ตามแนวทางของ AUNQA เป็นระบบซึง่ ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ใช้ในการควบคุมกลไกต่างๆ เพือ่ ธำรงรักษาและเพิม่ คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในทีส่ ามารถ
ติดตามควบคุม ปรับปรุง และประเมินคุณภาพ ซึง่ ไม่มรี ปู แบบหรือระบบใดระบบหนึง่ สำหรับใช้กบั ทุกสถาบัน แต่ละสถาบันต้องสร้าง
ระบบของตนเอง อย่างไรก็ตามระบบประกันคุณภาพภายในควรคำนึงถึง
1. เป็นระบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
2. มีความเป็นอิสระ
3. การสนับสนุนจากผบริหารและบุคลากร
4. มีความสมดุลระหว่างกระบวนการจากส่วนกลางและการกระจายอำนาจ
5. ใช้เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
6. เป็นระบบทีป่ รับสูก่ ารพัฒนาระดับชาติหรือนานาชาติ
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 1) เครือ่ งมือติดตามผล
2) เครือ่ งมือประเมินผล 3) กระบวนการประกันคุณภาพ และ 4) เครือ่ งมือสำหรับการประกันคุณภาพ ดังรูป
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การประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA
จากรูป แถวแรก เป็นการติดตามผลทีจ่ ำเป็นเพือ่ ให้ทราบถึง
ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ให้ความสนใจรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าในการเรียน

ของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษาและการออกกลางคัน
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต และศิ ษ ย์ เ ก่ า ตลอดจน
ผลงานด้านการวิจยั
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แถวที่สอง เป็นการประเมินผลที่สถาบันอุดมศึกษาจำเป็น
ต้องมี ได้แก่ การประเมินผลผู้เรียน การประเมินหลักสูตรและ
รายวิชา รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจยั และ
การบริการวิชาการ
แถวที่สาม เป็นส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในที่จำเป็นต้องมี ได้แก่ การประเมินผลผู้เรียน คุณภาพ
บุคลากร สิง่ อำนวยความสะดวก และการสนับสนุนผูเ้ รียน
แถวทีส่ ่ี แสดงเครือ่ งมือทีจ่ ำเป็นสำหรับการประกันคุณภาพ
ภายใน ได้แก่ การประเมินตนเอง หรือการวิเคราะห์ SWOT
การประเมินคุณภาพภายนอก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และคูม่ อื การประกันคุณภาพ
นอกจากนั ้ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในยั ง ต้ อ ง
ประกอบด้วย นโยบายและกระบวนการประกันคุณภาพ และ
การติดตามผล
เกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของ AUNQA
มีดงั นี้

1. ทิศทางการประกันคุณภาพ (General Aspects)
นโยบายและกระบวนการประกันคุณภาพที่ชัดเจนจะให้
กรอบแนวทางการพัฒนาและติดตามประสิทธิภาพของระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ นอกจากนั ้ น ยั ง ช่ ว ยให้ ส าธารณชนมั ่ น ใจ
ในความเป็นอิสระของสถาบัน นโยบายที่กำหนดต้องแสดงถึง
ความมุ่งมั่นของสถาบัน และวิธีการที่จะทำให้บรรลุซึ่งนโยบาย
ทีก่ ำหนด

เกณฑ์
1. สถาบันมีนโยบาย และกระบวนการที่ชัดเจนในการรับ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร และปริญญาบัตร
ของตน สถาบันแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
วัฒนธรรมคุณภาพ และความตระหนักในคุณภาพ
2. เพือ่ ให้บรรลุซง่ึ นโยบายทีก่ ำหนด สถาบันพัฒนากลยุทธ์
และนำไปใช้เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง กลยุทธ์
นโยบาย และกระบวนการต้องกำหนดอย่างเป็นทางการ และ
เผยแพร่สสู่ าธารณชน
3. นโยบายและกระบวนการประกันคุณภาพที่กำหนดต้อง
รวมถึงบทบาทของนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

2. ระบบการติดตาม (The Monitoring System)
ระบบประกันคุณภาพทีม่ กี ารติดตามตรวจสอบกิจกรรมหลัก
ทีส่ ำคัญเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมัน่ ใจในสถาบัน
ให้กบั นักศึกษาและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
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เกณฑ์
สถาบั น มี ร ะบบการติ ด ตามตรวจสอบอย่ า งเป็ น ระบบ
ในการรวมรวมสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของกิจกรรมต่างๆ
ระบบการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1. การประเมินผลนักศึกษา
2. การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
3. ข้อมูลย้อนกลับจากตลาดแรงงาน
4. ข้อมูลย้อนกลับจากศิษย์เก่า
5. จำนวนผลงานทีต่ พี มิ พ์
6. จำนวนเงินช่วยเหลือ

3. เครือ่ งมือประเมินผล (Evaluation Instruments)
ความเชื่อมั่นในสถาบันของนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกิจกรรมการประกันคุณภาพที่ทำให้
มัน่ ใจได้วา่ หลักสูตรได้รบั การพัฒนามาอย่างดี มีการติดตามและ
ทบทวนอย่างสม่ำเสมอตามช่วงเวลาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย การประกันคุณภาพหลักสูตรและปริญญาบัตร ควร
ประกอบด้วย
- การพัฒนาและเผยแพร่ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
- การให้ความสนใจกับการออกแบบหลักสูตร และเนือ้ หา
- ความเหมาะสมกับรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกัน (เช่น
การศึกษาเต็มเวลา การศึกษาบางเวลา การศึกษาทางไกล elearning เป็นต้น) และชนิดของการอุดมศึกษา (เช่น เน้นวิชาการ
อาชีวศึกษา และความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น)
- ความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนทีเ่ หมาะสม
- กระบวนการอนุมตั แิ ละรับรองหลักสูตร
- การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน
- การทบทวนหลักสูตรเป็นระยะตามรอบเวลา โดยมีบคุ คล
ภายนอกร่วมด้วย

เกณฑ์
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกในการทบทวนหรือประเมินผล
ตามช่วงเวลาในสิง่ เหล่านี้
1. กิจกรรมหลัก
2. หลักสูตรและปริญญา
3. กิจกรรมการวิจยั (ถ้ามีการดำเนินการ)
4. การบริการวิชาการ
ฉบับต่อไปเป็นเกณฑ์การประเมินส่วนทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการ
ประกันคุณภาพทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมี
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