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กรอบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนระดับสถาบัน (ASEAN University Network Quality Assurance at
Institutional Level) เปนกรอบสําหรับใชในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบันของเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ประกอบ
ดวยเกณฑการประเมิน 25 เกณฑการประเมิน ซึ่งแบงยอยเปนเกณฑยอยรวม 111 เกณฑยอย
Stakeholders’ Needs
Strategic QA

Systemic QA

Functional QA

1. Vision, Mission and
Culture
2. Governance
3. Leadership and
Management
4. Strategic Management
5. Policies for Education,
Research and Service
6.Human Resources
Management
7. Financial and Physical
Resources Management
8. External Relations and
Networks

9. Internal Quality
Assurance System
10. Internal and External
QA Assessment
11. IQA Information
Management
12. Quality Enhancement

Education
13. Student Recruitment and
Admission
14. Curriculum Design and Review
15. Teaching and Learning
16. Student Assessment
17. Student Services and Support
Research
18. Research Management
19. Intellectual Property management
20. Research Collaboration and
Partnerships
Services
21. Community Engagements and
Service

Result

22. Educational Results
23. Research Results
24. Service Results
25. Financial and Market
Results

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

1. วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรม (Vision, Mission and
Culture)
วิ สั ย ทั ศ น แ สดงถึ ง สถานะที่ ต อ งการจะไปสู ใ นอนาคตของ
สถาบัน เปนสิ่งที่แสดงถึงทิศทางของสถาบัน และสิ่งที่สถาบัน
ตองการจะเปนในอนาคต เชนเดียวกันพันธกิจแสดงถึงเปาประสงค
ของสถาบัน และสิ่งที่มุงหวังใหบรรลุผลสําเร็จสําหรับผูมีสวนได
สวนเสีย วัฒนธรรมเปนคานิยมรวม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และ
พฤติกรรมของกลุมบุคคล ทั้ง 3 สิ่งนี้ควรมีความสอดคลอง และ
ใหทิศทางสําหรับการวางแผนกลยุทธ และการกําหนดเปาหมาย
กลยุทธและนโยบายของสถาบัน มีขอกําหนดขั้นต่ํา ดังนี้
1.1 ผู นํ า ระดั บ สู ง ทํ า ให มั่ น ใจว า วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ของ
สถาบั น สนองความต อ งการจํ า เป น และความพึ ง พอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1.2 ผูนําระดับสูงสงเสริมวัฒนธรรมองคกรรวมถึงคานิยม
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน วัฒนธรรม
และคานิยมสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่คาดหวังของผูนําและ
บุคลากรที่มุงบรรลุเปาหมายกลยุทธของสถาบัน
1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมไดรับการกําหนดไว
อยางชัดเจน ถายทอด และทําใหเห็นเปนตัวอยางเพื่อนําไปปฏิบัติ
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมไดรับการกําหนดไวในนโยบาย
แนวทาง หลักสูตร และสื่อตางๆ และถายทอดไปสูบุคลากรทุก
ระดับ ผูนําระดับสูง และคณะผูบริหารเปนตัวอยางในพฤติกรรม
ที่คาดหวัง
1.4 มีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรมเพื่อให
ตรงกับความตองการจําเปนและความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสีย การทบทวนวิสยั ทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรม อาจรวมถึง
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การประชุมทบทวนของผูบ ริหาร การวางแผนกลยุทธ การตรวจสอบ
วัฒนธรรม ผลการปฏิบัติขององคกร การประเมินหรือการตรวจ
สอบภายในและจากภายนอก เปนตน
1.5 วิสยั ทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรม และกระบวนการพัฒนา
สิ่งเหลานี้ไดรับการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการจําเปน
และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. การกํากับดูแล (Governance)
การกํากับดูแล (Governance) หมายถึง โครงสราง กลไก
และกระบวนการที่ ส ถาบั น ใช ใ นการควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ล
ความสมดุ ล ระหว า งผลประโยชน ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ระบบการกํากับดูแลควร
• มีผูเชี่ยวชาญภายนอกและใชความเชี่ยวชาญอยางเต็มที่
สําหรับการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
• ปกป อ งความซื่ อ สั ต ย ท างวิ ช าการและคุ ณ ภาพของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาผานการจัดการดานการกํากับดูแล
ทางวิชาการซึ่งทําใหเกิดการแบงแยกระหวางการกํากับดูแล
กิจการและการกํากับดูแลทางวิชาการอยางชัดเจน รวมถึงคณะ
กรรมการวิชาการและคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร
• คณะผูแทนทั้งหมด (รวมทั้งดานการเงิน วิชาการ และการ
บริหารจัดการ) มีความเหมาะสม ทําเปนเอกสาร มีการประเมิน
และทบทวนเปนประจํา
• ประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา และทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษามีกลยุทธ
ที่จะลดความเสี่ยงเหลานี้
การกํากับดูแลประกอบดวยขอกําหนดขั้นต่ํา ดังนี้
2.1 ระบบการกํากับดูแล ประกอบดวยสภา หรือคณะทีป่ รึกษา
ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตรของสถาบัน
ที่แสดงถึงบริบทเฉพาะของสถาบัน และใหความมั่นใจตอความ
รับผิดชอบ ความยั่งยืน และความโปรงใส ตลอดจนลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น การกํากับดูแลอาจรวมถึงการใหความเห็นชอบ
ทิศทางของยุทธศาสตร แผนการเงินและทรัพยากร การควบคุม
การบริหารและความเสี่ยง การตราพระราชบัญญัติ กฎขอบังคับ
หลักจริยธรรม นโยบายเกี่ยวกับประโยชนทับซอน การเปดเผย
การรายงาน และการตรวจสอบ เปนตน
2.2 ทิศทางจากคณะผูกํากับดูแลถูกแปลงสูแผนปฏิบัติการ
นโยบาย และแนวทางการปกปองการกํากับดูแลกิจการและวิชาการ
และในการธํ า รงรั ก ษาระบบการกํ า กั บ ดู แ ลให เ ป น องค ก รที่ ดี
ปกป อ งผลประโยชน ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และปฏิ บั ติ ต าม
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
2.3 มีการทบทวนระบบการกํากับดูแลของสถาบนการทบทวน
ควรเปนปรนัย โปรงใส และเปนอิสระ
2.4 ระบบการกํ า กั บ ดู แ ลของสถาบั น ได รับ การพั ฒ นาเพื่อ
ประสิทธิภาพของสถาบัน และการบริหารจัดการความเสีย่ งทีด่ ขี น้ึ
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3. ภาวะผูนํา และการจัดการ (Leadership and Management)
ผูน าํ ระดับสูงเปนผูบ ริหารระดับสูงของสถาบัน และเปนผูท ไ่ี ดรบั
รายงานโดยตรง โดยทั่วไปผูบริหารระดับสูงประกอบดวยสมาชิก
ของคณะกรรมการ อธิการบดี และรองอธิการบดี และผูที่ไดรับ
รายงานโดยตรง ผูนําระดับสูงมักจะไดรับการแตงตั้งหรือไดรับ
การเลือกตั้งตามกฎระเบียบและขอกําหนดของสถาบัน ทําหนาที่
เปนหัวใจสําคัญในการชี้นําองคกรใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ
แผนผังองคกรและรายละเอียดงานจะใชเพื่อกําหนดโครงสราง
การบริหารจัดการ บทบาท และความรับผิดชอบ การตัดสินใจและ
การรายงาน มีขอกําหนดขั้นต่ํา ดังนี้
3.1 ผู นํ า ระดั บ สู ง กํ า หนดโครงสร า งการจั ด การที่ มี
การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การสือ่ สาร
และการรายงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และวัฒนธรรม
ตลอดจนเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน การแตงตั้งผูบริหาร
ทุกระดับจะตองไดรับการเห็นชอบและคํานึงถึงขอกําหนด และ/
หรือกฎระเบียบของสถาบัน
3.2 ผูนําระดับสูงมีสวนรวมในการสื่อสารและมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัฒนธรรม และเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของสถาบัน
3.3 มีการทบทวนโครงสรางการเปนผูนําและการจัดการของ
สถาบัน การทบทวนความเปนผูนําอาจรวมถึง การทบทวนโดย
เพื่อนรวมงาน การรายงานโดยตรง คณะกรรมการบริหารหรือ
เทียบเทา และบุคลากร
3.4 ความเป น ผู นํ า และโครงสร า งการบริ ห ารของสถาบั น
ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ
เพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตามระดั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ค าดหวั ง ของ
องคกร
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
In Outcome Based Learning, learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved
by learners are in the focal point of the learning
process. All educational activities and resources
need to be related to the intended learning
outcomes of a learning module or course, in order
to assist the learners in successfully achieving
the intended learning outcomes at the end of the
learning experience. (M. Dernit, S. Neumann and P.
Oberhiemer, 2010)



