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QA NEWS ฉบับนี้นํารายละเอียดเกณฑการประเมินคุณภาพระดับสถาบันของกรอบการประกันคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance at Institutional Level) มานําเสนอตอจากฉบับที่แลว
4. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
การจัดการเชิงกลยุทธเปนกระบวนการทําซ้ําซึ่งครอบคลุม
การวางแผนยุทธศาสตร การพัฒนาแผน การนําแผนไปปฏิบัติ
และการประเมินผลแผน เครื่องมือการบริหารที่อาจนํามาใชใน
การจัดการเชิงกลยุทธ อาจไดแก การวัดผลงานแบบ Balanced
Scorecard การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค (Management
by Objectives) การบริหารนโยบายตามแบบ Hoshin Kanri
การวางแผนสถานการณ (Senario Planning) การวิเคราะห
SWOT การคาดการณและการฉายภาพอนาคต หรือแนวทางอื่น
ในการมองภาพในอนาคต
แผนยุทธศาสตรเปนผลลัพธของการวางแผนเชิงกลยุทธ
และจั ด ทํ า ขึ้ น บนพื้ น ฐานของสภาพแวดล อ มภายนอกและ
ความสามารถภายในของสถาบัน แผนยุทธศาสตรควรคํานึงถึง
ความท า ทายและความเสี่ ย งทั้ ง ในป จ จุ บั น และในอนาคต
ตลอดจนวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานการจัดการเชิงกลยุทธ ไดแก
4.1 มี ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ และวัฒนธรรม มีการกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธของ
การจัดการศึกษา การวิจยั การบริการ และ/หรืออืน่ ๆ ตามทีก่ าํ หนด
ในยุทธศาสตร การวางแผนครอบคลุมถึงการพัฒนากลยุทธ
การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยพิจารณาความสามารถ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา สภาพแวดลอมภายนอก และขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสีย
4.2 แผนยุทธศาสตรไดรับการแปลงเปนแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะยาวและระยะสั้นเพื่อการดําเนินงานในทุกระดับ เปาหมาย
เชิ ง กลยุ ท ธ จ ะถู ก แปลงเป น เป า หมายของหน ว ยงานและ
เปาหมายสวนบุคคล
4.3 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance
Indicators) และเปาหมายถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชวัดผลการปฏิบัติ

ตามเปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบัน และผลการดําเนินงานของ
สถาบันและหนวยงานภายในไดรับการนํามาใชเปนขอมูลสําหรับ
การทบทวนตรวจสอบ
4.4 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร รวมถึงตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลักและเปาหมายไดรับการปรับปรุงเพื่อการบรรลุ
เปาหมายเชิงกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
5. นโยบายการจัดการศึกษา การวิจยั และการบริการ (Policies
for Education, Research and Service)
นโยบาย (Policy) เปนสิ่งที่ใหแนวทางสําหรับการตัดสินใจ
แทนที่จะระบุเฉพาะสิ่งที่ควรหรือไมควรทํา นโยบายมักถูกใชเปน
ขั้นตอนหรือขอกําหนด
คําแนะนํา (Guideline) เปนคําอธิบายที่ชวยในการกําหนด
เสนทางการดําเนินการ บางครั้งเขียนเปนกฎหรือคําสั่งที่แสดง
ใหเห็นถึงสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา
จรรยาบรรณ (Code of ethics) เปนสิ่งที่กําหนดหลักการ
และความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลและองค ก ร
ในการดําเนินงาน
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) เปนเสรีภาพ
ของอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาในการสอน การเรียนรู และ
ติดตามความรูและการวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด
นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษากลาวถึงเปาประสงค
และวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา วิธีการใหบรรลุผลตาม
เปาประสงคและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และเครือ่ งมือ
ในการวัดประสิทธิภาพ อาจรวมถึงปรัชญาการศึกษา เสรีภาพ
ทางวิชาการ จรรยาบรรณ การรับนักศึกษา ขนาดชั้นเรียน วิธี
การสอนและการเรียนรู การประเมินผลผูเรียน ระบบหนวยกิต
และเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ฯลฯ
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นโยบายการวิจัย หลักเกณฑ และจรรยาบรรณในการวิจัยเปน
สิง่ ทีก่ าํ หนดทิศทางและวัตถุประสงคของการวิจยั กิจกรรมการวิจยั
การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ บทบาทภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของหนวยงานวิจยั และบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
กับกิจกรรมการวิจัยภายในสถาบัน สิ่งตางๆ เหลานี้เปนแนวทาง
สํ า หรั บ สถาบั น เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายและสิ่ ง ที่ มุ ง หวั ง ด า น
การวิจัยของสถาบัน ซึ่งนโยบายการวิจัยตองสอดคลองกับวิสัย
ทัศนและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
จรรยาบรรณในการวิจัย อาทิ
• จริยธรรมในการดําเนินการวิจัย
• สิทธิและความรับผิดชอบของสถาบันและนักวิจัย
• สิทธิของกลุมตัวอยางและสัตวทดลอง
• สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
เงินทุนวิจัย
• การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลการวิจัย
และผลการวิจัย
• ผลประโยชนทับซอน
การมี ส ว นร ว มในสั ง คมกลายเป น บทบาทที่ ค าดหวั ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากเปนที่ยอมรับวาสถาบันอุดมศึกษา
เปนสถาบันที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนตัวเรงในการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ภารกิจ
ที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาคื อ การผลิ ต แรงงานที่ มี
ความรู และการวิจัยเพื่อประโยชนตอมวลมนุษยชาติและสังคม
การมีสวนรวมในสังคมของบุคลากร นักศึกษา และศิษยเกาของ
สถาบันอุดมศึกษาอาจรวมถึงการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
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เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอม การสาธารณสุข ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะ
ฉุกเฉิน ฯลฯ
เกณฑดานนโยบายการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
มีขอกําหนดขั้นต่ํา ดังนี้
5.1 มีระบบการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การวิจยั และ
การบริการ ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการปรึกษาหารือหรือ
มีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย นโยบายอาจรวมถึง
จรรยาบรรณในการจัดการศึกษา การวิจยั และการบริการ เสรีภาพ
ทางวิชาการ การคุมครองมนุษยและสัตวทดลอง ผลประโยชน
ทับซอน ความรับผิดชอบดานกฎหมายและการเงิน ตลอดจน
การมีสวนรวมเพื่อสังคม เปนตน
5.2 กระบวนการในการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายไดรับการจัดทําเปนเอกสาร การสื่อสาร และนําไปปฏิบัติ
5.3 มีการทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริการ กลไกในการทบทวนนโยบายอาจรวมถึงการทบทวน
จากภายนอก การประเมินภายในและการประเมินภายนอก
และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เปนตน ซึ่งควรมี
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของเพื่อวัดผลประโยชนและความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
5.4 นโยบายการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการได
รับการปรับปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และเพื่อตอบสนองความตองการจําเปนและความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(ตอฉบับหนา)

OBE Conner
Outcome based assessment means that the
assessment process must be aligned with the
learning outcomes. This means that it should
support the learners in their progress (formative
assessment) and validate the achievement of the
intended learning outcomes at the end of the
process (summative assessment). It also means
that the assessment process should be adapted
depending on the kind of outcomes that it is aimed
to appraise.

In Outcome Based Education, Assessment is not
based on content as it was in the past. Assessment
will be broad enough to include attitudes, processes
and skills as well as knowledge and concepts.
Teaching will be outcomes-based and learners
will pay a major role in the teaching and learning
process. Assessment will be linked to the outcomes
that learner will achieve.
(C. Orsmond and C. Gildenhuys, 2005)



