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QA NEWS ฉบับนี้นํารายละเอียดเกณฑการประเมินคุณภาพระดับสถาบันของกรอบการประกันคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance at Institutional Level) เกณฑที่ 8 ความสัมพันธกับภายนอกและ
เครือขาย และเกณฑที่ 9 ระบบการประกันคุณภาพภายใน มานําเสนอ

8. ความสัมพันธกับภายนอกและเครือขาย (External
Relations and Networks)
ความสัมพันธกบั ภายนอก ความเปนเครือขาย และความรวมมือ
กั บ องค ก รภายนอกเป น ทรั พ ยากรและความสามารถ
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหกับ
สถาบันได สิง่ เหลานีค้ วรชวยสถาบันใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ
และสรางผลประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนอาจ
รวมถึ ง การเสริ ม สร า งประสบการณ ก ารเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา
การเพิ่มการเคลื่อนยายนักศึกษา การถายโอนหนวยการเรียน
การปรับปรุงระบบและกระบวนการ การศึกษาขามพรมแดน
และการรวมมือหรือการรวมกันจัดการศึกษาและการวิจัย ฯลฯ
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานความสัมพันธกับภายนอก
และเครือขาย ไดแก
8.1 มีการกําหนดแผนความสัมพันธกับภายนอก เครือขาย
และความรวมมือเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
เชิงกลยุทธของสถาบัน คูความรวมมือและเครือขายอาจรวมถึง
สถานประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย องคกร
วิชาชีพ ศิษยเกา หนวยงานรัฐบาลและองคกรเอกชน เปนตน
8.2 นโยบาย ขั้นตอน และขอตกลงเพื่อสงเสริมความสัมพันธ
กับภายนอก เครือขาย และความรวมมือไดรับการนําไปปฏิบัติ
บันทึกความเขาใจ (MoU) สัญญาหรือขอตกลงการเปนพันธมิตร
หรือขอตกลงความรวมมือการเปนพันธมิตร ฯลฯ เปนกลไกทั่วไป
ที่ ใ ช ใ นการสร า งและธํ า รงความร ว มมื อ หรื อ ความสั ม พั น ธ
สัญญาหรือขอตกลงควรมีรายละเอียดที่สําคัญ เชน ระยะเวลา
ความรวมมือ ขอกําหนดและเงื่อนไขความรวมมือ และความคาด
หวังรวมกัน
8.3 มีการทบทวนความสัมพันธกับภายนอก เครือขาย และ
ความรวมมือ

8.4 ความสัมพันธกับภายนอก เครือขาย และความรวมมือ
ไดรับการปรับปรุงเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย
เชิงกลยุทธของสถาบัน

9. ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality
Assurance System)
สถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบหลักในคุณภาพการจัด
การศึกษา การวิจัย และการบริการ เปนสิ่งสําคัญที่แตละสถาบัน
จะตองสรางระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA System) ที่มี
ประสิทธิภาพในการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของ
การศึกษา การวิจัย และการบริการอยางตอเนื่อง หนวยงาน
ที่รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสามารถรวมศูนย
หรือแยกจากกันได หรือผสมผสานทั้งสองแบบ ไมมีรูปแบบหรือ
ระบบใดที่เหมาะสมกับสถาบันทั้งหมด แตละสถาบันตองสราง
ระบบของตัวเองที่เหมาะสมกับความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัฒนธรรม เปาหมายเชิงกลยุทธ ความตองการในการพัฒนา
และขอกําหนดของสถาบันและกฎระเบียบตางๆ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในควรเสริมระบบการประกันคุณภาพภายนอกและ
บริบทที่สถาบันดําเนินการอยู
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานระบบการประภันคุณภาพ
ภายใน ไดแก
9.1 มีการกําหนดโครงสราง บทบาทภาระหนาที่ และความ
รับผิดชอบของระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหบรรลุ
เป า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพของสถาบั น
หนวยประกันคุณภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหคําแนะนํา
สถาบันในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจยั และการบริการ
ตลอดจนขอบเขตยุทธศาสตรดานอื่นๆ ที่กําหนดไว
9.2 แผนกลยุ ท ธ ก ารประกั น คุ ณ ภาพที่ ครอบคลุมกลยุทธ
นโยบาย การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และกิจกรรม
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ตลอดจนการสงเสริมและฝกอบรมดานการประกันคุณภาพ เพื่อ
บรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการประกันคุณภาพของสถาบัน
และเพื่อเพิ่มความมุงมั่นควรมีวิธีการที่เหมาะสมในการดึงดูดผูมี
สวนไดสวนเสียในการพัฒนาแผนประกันคุณภาพ
9.3 แผนกลยุ ท ธ ก ารประกั น คุ ณ ภาพได รั บ การแปลงเป น
แผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ แผน
กลยุทธการประกันคุณภาพถูกแปลงสูเปาหมายเชิงกลยุทธของ
หนวยประกันคุณภาพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
9.4 มีระบบเอกสาร การทบทวน และสื่อสารนโยบายคุณภาพ
ระบบ กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติ
เอกสารควรมีระบบในการจัดเก็บ การเขาถึง และทําใหทันสมัย
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การสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียควรไดรับการวางแผนและปรับ
ใหเขากับวัตถุประสงค
9.5 มีการกําหนอตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานหลัก และคาเปาหมาย
เพื่อวัดผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน
ผลของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักควรไดรับการสงตอไปถึง
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของอยางทันเวลาเพื่อปรับปรุง
9.6 มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ ด า น
การประกันคุณภาพ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก และ
คาเปาหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธและการประกัน
คุณภาพของสถาบัน
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
W. Spady defines OBE as a … comprehensive
approach to organizing and operating an education
system that is focused on and defined by the
successful demonstrations of learning sought from
each student. Outcomes are … clear learning results
that we want students to demonstrate at the end
of significant learning experiences … and … are
actions and performances that embody and reflect
learner competence in using content, information,
ideas, and tools successfully. Regarding the OBE
paradigm, Spady states: … WHAT and WHETHER
students learn successfully is more important than
WHEN and HOW they learn something.
W. Spady (1994)

OBE is characterized by the following:
1. Clear and un ambiguous outcomes.
2. Learner’s progress is based on his/her
demonstrated achievement.
3. Each learner’s needs are catered for by
means of a variety of instructional strategies and
assessment tools.
Van der Horst and McDonald (1997)

• All students have talent and it is the job of
school to develop it.
• The role of schools is to find ways for students
to succeed, rather than finding ways for students to
fail.
• Mutual trust drives all good outcomes-based
schools.
• Excellence is for every child and not just a few.
• By preparing students every day for success
the next day, the need for correctives will be
reduced.
• Students should collaborate in learning rather
than compete.
• As far as possible, no child should be excluded
from any activity in a school.
• A positive attitude is essential. (If you believe
that you can get every student to learn well then
they will.)
A. Mamary (1991)

It is the responsibility of educators to construct
meaningful learning experiences that lead to the
mastery of outcomes.
P. Cockburn (1997)



