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QA NEWS ฉบับที่ 399 และฉบับที่ 400 ประจําเดือนมกราคม 2561 ไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย รอบปการศึกษา 2559 ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
ตัวบงชี้หลักไปแลว ฉบับนี้นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาของตัวบงชี้เลือกอีก 3 ตัวบงชี้มานําเสนอ ดังนี้
ตัวบงชี้
จุดแข็ง
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได
S.1 จํานวนเงินสนับสนุน 1. มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได เงินงบประมาณ 1. การสงเสริมและจูงใจใหนักวิจัยมีจรรยาบรรณ
งานวิจัยหรืองาน
แผนดิน และไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
และจริยธรรมในการทําวิจัย
สรางสรรค
ภายนอกเพิ่มมากขึ้นเปนจํานวนมาก
2. แผนการทําวิจัยที่สามารถตอบสนอง
ความตองการและแกไขปญหาของสังคมทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
S.2 Student Mobility 1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการในการสนับสนุน
1. การขยายความรวมมือกับประเทศตางๆ ที่ได
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปศึกษาและ
ลงนามความรวมมือไวแลวในการสงนักศึกษา
ฝกงานในตางประเทศ
ไปศึกษาและฝกงาน
2. การเพิ่มจํานวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษา
อังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนมากขึ้น
S.3 Green University 1. มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้ง 3
1. การสรางความตอเนื่องในการปฏิบัติตาม
วิทยาเขต ในการสงเสริมสนับสนุน ทั้งดาน
นโยบาย Green University
การเรียนการสอน และการวิจัย ใหบุคลากรและ 2. การจัดทําสือ่ ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาเกิดความตระหนักในเรื่องการรักษา
ตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย Green
สิ่งแวดลอม จนไดรับรางวัลโลเกียรติคุณจาก
University ที่ประสบความสําเร็จและแสดง
องคกรระดับชาติ
ขอมูลเชิงประจักษ ใหกับบุคคลภายนอก
ที่มาศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ

¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Quality Assurance Framework)
เครือขายการประกันคุณภาพอาเซียน (ASEAN Quality Assurance Network : AQAN) เปนเครือขายที่จัดตั้งขึ้นจากการริเริ่ม
ของศูนยระดับภูมิภาควาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนาภายใตองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast
Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Higher Education and Development : SEAMEO RIHED)
เปนการรวมตัวกันของหนวยประเมินคุณภาพภายนอกของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา พัฒนาความรวมมือในการสรางขีดความสามารถในการการประกันคุณภาพ
การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลดานการประกันคุณภาพ และการยอมรับคุณวุฒิการศึกษารวมกัน เพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
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การศึ ก ษาของประเทศภู มิ ภ าคอาเซี ย นให มี ค วามเป น สากล
AQAN มีเปาหมายที่จะสงเสริมการสรางความกลมกลืน และ
การยอมรั บ คุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของภู มิ ภ าคอาเซี ย น
เพื่อพรอมรับการเคลื่อนยายกําลังคนของประชาคมอาเซียน
AQAN ไดรับการยอมรับใหเปนองคกรของประชาคมอาเซียน มี
สํานักงานอยูที่ Malaysian Qualifications Agency ประเทศ
มาเลเซีย สมาชิกของ AQAN มี 2 ประเภท คือ สมาชิกถาวร
ประกอบด ว ยองค ก รของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ทํ า หน า ที่
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ห รื อ องค ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา หรือองคกรอื่นๆ ที่ที่ประชุม
เห็นชอบ และสมาชิกสมทบ เปนองคกรอื่นๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซี ย นที่ มี ค วามสนใจและมี บ ทบาทในการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอกหรื อ ส ง เสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพการอุ ด มศึ ก ษา
ที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเปนสมาชิกสมทบ สําหรับประเทศไทยเรา
มี สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) เปนสมาชิกถาวร และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนสมาชิกสมทบ องคกรระดับนานาชาติที่เปน
สมาชิกสมทบของ AQAN อาทิ เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network : AUN) Southeast Asian
Ministers of Education Organization Regional Centre for
Higher Education and Development (SEAMEO RIHED)
และ Southeast Asian Ministers of Education Organization
Regional Training Centre (SEAMEO RETRAC)
AQAN ไดพัฒนากรอบการประกันคุณภาพอาเซียนระดับ
อุดมศึกษา (ASEAN Quality Assurance Framework for
Higher Education : AQAFHE) สําหรับภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต เพื่อสงเสริมความกลมกลืน (เขากันได) ในภูมิภาคของ
การอุดมศึกษา ที่ประเทศในอาเซียนสามารถใชในการเทียบเคียง
และจัดระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของตน ภายใต
การยอมรับความหลากหลายในระบบการประกันคุณภาพของ
ประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน และเพือ่
สนับสนุนการเคลื่อนยายผูเรียน แรงงาน และนักวิชาการ ทั้ง
ภายในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
2. ระบบการศึ ก ษาแต ล ะระบบวิ วั ฒ นาการภายใต บ ริ บ ท
เฉพาะ และไดรบั อิทธิพลจากวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร AQAF
ตองปรับใชไดใ นทุกสภาวะทางการเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม
ที่ ห ลากหลายโดยไม มี ข อ ขั ด แย ง ทางค า นิ ย มพื้ น ฐานและ
ธรรมเนียมประเพณีของประเทศ
3. ช ว ยให ห น ว ยประกั น คุ ณ ภาพและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ในแตละประเทศปรับปรุงตนเอง และเทียบเคียงประเทศอื่นๆ
กรอบการประกันคุณภาพอาเซียนเปนแนวทางการดําเนิน
งานในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
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ภูมิภาคอาเซียน เปนเครื่องมือในการเทียบเคียงมาตรฐาน และ
การดําเนินการดานประกันคุณภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรอบการประกันคุณภาพอาเซียน
ประกอบดวยหลักการ 4 สวน คือ
1. หนวยประเมินคุณภาพภายนอก (Principles of External
Quality Assurance Agency) หนวยงานประกันคุณภาพ
ภายนอกของทั้ง 10 ชาติอาเซียน กําหนดใหมีมาตรฐานเดียวกัน
อาทิ ไดรับการยอมรับจากภาครัฐ มีระบบคณะกรรมการที่โปรง
ใส มีระบบการควบคุมตรวจสอบที่เชื่อถือได เปนตน
2. กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก (Principles of
External Quality Assurance Processes) การกําหนดมาตรฐาน
ของผูประเมินเพื่อเปนการประกันวาผูประเมินมีความเปนมือ
อาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประเมิน เปนตน
3. การประกันคุณภาพภายใน (Principles of Internal
Quality Assurance) การดําเนินงานที่ทุกภาคสวนของแตละ
สถาบันไดรวมกันวางแผน ปฏิบัติ และตรวจสอบ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องเปนกิจวัตรเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ
โดยมีการประเมินภายในของแตละสถาบันอุดมศึกษา เปนตน
4. กรอบคุณวุฒแิ หงชาติ (Principles of National Qualifica
tions Framework) กรอบมาตรฐานที่ใชแสดงระบบคุณวุฒิและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งเปนประโยชนสําหรับการเลื่อน
คุณวุฒริ ะดับหนึง่ ไปสูร ะดับทีส่ งู ขึน้ การเทียบผลการเรียนรูร ะดับ
ตางๆ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการเคลื่อนยาย
บุคลากรอาชีพตางๆ ดวยกระบวนการยอมรับคุณวุฒิการศึกษา
รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning)
การนํ า กรอบการประกั น คุ ณ ภาพอาเซี ย นไปใช นั้ น จะมี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับบริบทของแตละประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นวา
การรวมกลุมเครือขายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในกลุมประเทศอาเซียนจะชวยใหระบบการศึกษาของอาเซียน
มีคุณภาพใกลเคียงกันมากยิ่งขึ้น และชวยยกระดับความสามารถ
ในการแข ง ขั น ด า นการศึ ก ษาของภู มิ ภ าคให ส ามารถแข ง ขั น
กับภูมิภาคอื่นๆ ได

การอบรม เรื่อง AUN-QA Implementation
and Gap Analysis รุนที่ 5
ศูนยประกันคุณภาพการศึกษาจัดการอบรม เรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis รุนที่ 5 ระหวางวันที่
22-23 มีนาคม 2561 ณ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
มีวัตถุประสงคใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑ
การประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA และสามารถวิเคราะห
ชองวางระหวางการดําเนินงานบริหารจัดการพลักสูตรที่เปนอยู
กับขอกําหนดของเกณฑ AUN-QA ได



