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QA NEWS ฉบับที่แลว ไดกลาวถึงหลักการของกรอบการประกันคุณภาพอาเซียนทั้ง 4 สวน คือ หนวยประเมินคุณภาพภายนอก
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และกรอบคุณวุฒแิ หงชาติ ฉบับนีน้ าํ ขอแนะนํา
ที่ขยายรายละเอียดของหลักการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษามาเสนอ
ระบบการประกันคุณภาพภายในมีสว นสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ งและสงผลตอประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในมักถูกกําหนดใหเปนสวนหนึง่ ของมาตรฐานการประเมินคุณภาพของหนวยประเมินคุณภาพภายนอก
ในการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนานโยบายคุณภาพและระบบประกันคุณภาพภายในของตนเองและกระบวนการ
ที่แสดงใหเห็นความรับผิดชอบ ความโปรงใส และการบรรลุผลสัมฤทธิ์หรือพัฒนาการ
เครือขายการประกันคุณภาพอาเซียนไมไดกาํ หนดรูปแบบตายตัวในการประกันคุณภาพภายใน เพียงแตใหความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพภายในในฐานะที่เปนองคประกอบหนึ่งของระบบบริหารคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา กรอบการประกันคุณภาพอาเซียน
ใหขอแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหรือใชเพื่อการเทียบเคียงระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. The institution has a primary responsibility for
quality.
• เปนความรับผิดชอบอยางเต็มที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนดเพื่อใหมั่นในใจคุณภาพของการเรียน และกิจกรรมอื่นๆ
ซี่งควรกําหนดเปนพันธะสัญญาไวในนโยบายและยุทธศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษา
• หนวยประเมินคุณภาพภายนอกไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ตรวจยืนยันวาสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตามความรับผิด
ชอบในคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
2. Quality assurance promotes the balance between
institutional autonomy and public accountability.
• การอุดมศึกษาดูเหมือนเปนสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศกําลังพัฒนา เชนในภูมภิ าคอาเซียน ทัง้ ระบบการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในควร
ผลั ก ดั น ให มี ค วามสมดุ ล ย กั น ระหว า งความเป น อิ ส ระและ
ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควร
แสดงใหเห็นวามีความสมดุลยกันระหวางความตองการของ
สถาบันอุดมศึกษาเองและความตองการของสังคม และแสดง
ใหเห็นถึงระบบธรรมาภิบาล นโยบาย และยุทธศาสตรของตนใน

การบริหารจัดการความเปนอิสระทางวิชาการ และคุณภาพทาง
วิชาการ การวิจัย และการบริการ
3. Quality assurance is a participatory and cooperative
process across all levels incorporating involvement
of academic staff, students, and other stakeholders.
• บทบาทของสวนตางๆ ตั้งแตผูบริหารทุกระดับ บุคลากร
สนับสนุน อาจารย และนักศึกษาควรถูกกําหนดไว การประกัน
คุณภาพเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกฝาย ขอมูลปอนเขา
และขอมูลปอนกลับควรมาจากผูมีสวนเกี่ยวของที่หลากหลาย
เพื่อใหเกิดคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา
• การใหบุคลากรภายในและผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดมีสวน
รวมอยางสม่ําเสมอจะสงผลตอกิจกรรมของสถบันอุดมศึกษา
• ผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกสถาบันอุดมศึกษาควรรวมถึง
ศิษยเกา หนวยงานรัฐบาล ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการ และองคกร
วิชาชีพ
4. A quality culture underpins all institutional
activities including teaching, learning, research,
services and management.
• การสร า งวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพให เ กิ ด ขึ้ น ภายในสถาบั น
อุดมศึกษา
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5. A structured and functional internal quality
assurance system with clearly defined responsibilities is established.
• สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสร า งระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องแต ล ะหน ว ยงานในสถาบั น เพื่ อ ให
มั่นใจไดวาระบบประกันคุณภาพภายในดําเนินไปไดอยางสมเหตุ
สมผลภายใตระบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา
• มี ท รั พ ยากรที่ เ พี ย งพอในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ทั้งบุคลากรและงบประมาณ
• หน ว ยงานประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ค วามเชื่ อ มโยง
อยางใกลชิดกับภาควิชา คณะ และหนวยงานบริการอื่นๆ เพื่อที่จะ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหนวยงานเหลานี้ตองเปน
สวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน
• การประกันคุณภาพภายในโดยทัว่ ไปประกอบดวย บทบาท
ความรับผิดชอบของหนวยงาน/บุคลากร ระบบการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล และผลการเรียนรู ขอบขายของ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในและหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบควร
กําหนดไวอยางชัดเจน
• มีแนวทางในการกําหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่ชัดเจนอางอิงได
6. The quality system is promulgated and supported
by the top management to ensure effective implementation and sustainability.
• มีการแสดงเจตจํานงตอคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ไวในยุทธศาสตรของสถาบัน ผูบริหารระดับสูงจึงมีพันธะสัญญา
ตอการดําเนินการใหระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
• ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได รั บ
ความเขาใจและยอมรับในระบบประกันคุณภาพภายใน จัดเตรียม
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ทรัพยากรที่เพียงพอ มีการประเมินอยางสม่ําเสมอ และมีกลไก
การใหขอมูลปอนกลับ
7. Sufficient resources for establishing and maintaining an effective quality system within the
institution should be provided.
• ระบุทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงานและธํารงรักษา
ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายใน และหนวยประกันคุณภาพตองมี
การจัดการที่ดี และมีบุคลากรที่พอเพียงตอระบบที่เลือกใช
8. The institution should have formal mechanisms
for approval, periodic review and monitoring of
programmes and awards.
• เปนความจําเปนที่ตองมีระบบที่เปนทางการเพื่อประกัน
คุณภาพ ซี่งตองพิจารณาตั้งแตการวางแผน การพัฒนา และ
การติดตามควบคุม ตลอดจนขั้นการนําไปใช ซึ่งจะชวยยืนยัน
วามีการออกแบบหลักสูตรมาอยางดี สอดคลองกับสภาพ เปน
ปจจุบัน และทันสมัย
9. Quality is regularly monitored and reviewed for
purposes of continuous improvement at all levels.
• สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการควบคุมติดตามระบบ
และกระบวนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง โดยทั่วไป สถาบันอุดมศึกษามีหนวยงาน
ที่ทําหนาที่ประกันคุณภาพ
10. Relevant and current information about the
institution, its programmes, achievements, and
quality processes is accessible to public.
• สถาบันอุดมศึกษามีเว็บไซดที่มีขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกลไกลการประกันคุณภาพ

A Model for the curriculum emphasising the important of educational outcomes in curriculum planning.
Source : R. M. Harden, J. R. Crosby and M. H. Davis. “An introduction to outcome-based education” Medical Teacher.
Vol. 21, No. 1, 1999.



