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QA NEWS ฉบับนี้นํารายละเอียดเกณฑการประเมินคุณภาพระดับสถาบันของกรอบการประกันคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance at Institutional Level) เกณฑที่ 12 การพัฒนาคุณภาพ เกณฑที่ 13
การคัดเลือกและการรับเขานักศึกษา และเกณฑที่ 14 การออกแบบและทบทวนหลักสูตร มานําเสนอ

12. การพัฒนาคุณภาพ (Quality Enhancement)
การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพเป น กลยุ ท ธ ต ามแผนซึ่ ง
นําไปดําเนินการเพื่อการประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันและหนวยงานตางๆ เปนการหาแนวทางการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ความเชื่อมั่นและความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสียและ
สาธารณชนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นและดํารงอยู
ก็ดวยระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมเสริม
ที่ทําใหมั่นใจวาระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
มีการติดตามตรวจสอบสม่ําเสมอและทบทวนเปนระยะใหมั่นใจ
วาระบบยังคงมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานการพัฒนาคุณภาพ ไดแก
12.1 วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาบันอยางตอเนื่อง
รวมถึงนโยบาย ระบบ กระบวนการ ระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากร
เพือ่ หาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจัดการศึกษา การวิจยั และการบริการ
แผนควรแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของสถาบัน และการมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบองครวม
12.2 กําหนดเกณฑสําหรับการเลือกคูเทียบและขอมูลเพื่อ
การเทียบเคียง และคูความรวมมือ เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติ
คูความรวมมืออาจรวมถึงสถานศึกษา และองคกรอื่นๆ ที่ไมใช
สถานศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ
การเรียนรูในองคกร
12.3 รวบรวมขอมูลเพื่อการเปรียบเทียบและการเทียบเคียง
เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านการประกันคุณภาพ และการสงเสริม
นวัตกรรม สําหรับกระบวนการหลัก และผลการดําเนินงาน
ในการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการที่สถาบันกําหนด
12.4 ทบทวนกระบวนการเลือกและใชขอ มูลการเปรียบเทียบ
และการเทียบเคียง เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการเลือก และขอมูล
ที่ไดยังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

12.5 กระบวนการในการคัดเลือกและใชขอ มูลการเปรียบเทียบ
และการเทียบเคียงไดรับการปรับปรุงเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในดานการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการอยางตอเนื่อง

13.การคัดเลือกและการรับเขานักศึกษา (Student
Recruitment and Admission)
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ขึ้ น อยู กั บ คุ ณ ภาพของป จ จั ย นํ า เข า
คุณภาพของนักเรียนที่เขาศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งขึ้นอยูกับหลักเกณฑและกระบวนการ
ในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
เกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาควรมีความเชื่อถือได
และมีความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงเปนเรื่องความถูกตองของ
การทดสอบ การสัมภาษณ และอื่นๆ ในการวัดสิ่งที่ตองการวัด
ไดจริง ตัวอยางเชน เกณฑการคัดเลือกทีม่ คี วามเทีย่ งตรงจะทําให
สถาบั น สามารถคาดการณ ผ ลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาได จ าก
คะแนนการสอบเขาศึกษา
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานการคัดเลือกและการรับเขา
นักศึกษา ไดแก
13.1 มีแผน นโยบาย และการประชาสัมพันธเกีย่ วกับการรับนักศึกษา
เขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ มีชองทางการเผยแพรขอมูลดังกลาว
ซึ่งอาจรวมถึง เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน สิ่งพิมพ สื่อมวลชน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการตลาด เปนตน
13.2 มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ
สําหรับแตละหลักสูตร เกณฑการคัดเลือกอาจรวมถึง การสอบ
เขาศึกษา การสอบระดับชาติ ผลการเรียนในอดีต ความสามารถ
ทางภาษา และขอกําหนดดานกฎระเบียบ เปนตน
13.3 มีกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการคัดเลือกและ
การรับนักศึกษาเขาศึกษา
13.4 มีมาตรการในการตรวจสอบติดตามการคัดเลือกและ
การรับเขาศึกษาของนักศึกษา ซึง่ อาจรวมถึง สถิตกิ ารลงทะเบียน
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เขาศึกษา คะแนนจุดตัด ผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา แนวโนม
เปาหมาย อัตราสวน การวิเคราะหคาความสัมพันธ และระดับ
ผลการเรียน (GPA) เปนตน
13.5 มีการปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาและการรับเขา
ศึกษาเพื่อใหแนใจวายังคงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. การออกแบบและทบทวนหลักสูตร (Curriculum
Design and Review)
กระบวนการออกแบบและทบทวนหลักสูตร ประกอบดวย 3
ขั้นตอน คือ การออกแบบ การพัฒนา และการทบทวน
การออกแบบอาจรวมถึงกิจกรรมตอไปนี้
• การกําหนดความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
• การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
• การกําหนดขอกําหนดการรับเขาศึกษา
• การกําหนดโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร
• การกําหนดวิธีการสอนและการเรียนรู
• การกําหนดวิธีการประเมินผลผูเรียน
• การกําหนดผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาและแหลงขอมูล
• การจัดใหสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
• การตลาดและการเผยแพรหลักสูตร
การพัฒนาอาจรวมถึงกิจกรรมตอไปนี้
• การกํ า หนดผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของรายวิ ช าและ
บทเรียน
• การพัฒนารายละเอียดรายวิชาและแผนการนําไปใช
• การกําหนดวิธีการเรียนการสอน
• การกําหนดวิธีประเมินผูเรียน
การทบทวนอาจรวมถึงกิจกรรมตอไปนี้
• การทบทวนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
• การประเมินสัมฤทธิผลของผลการเรียนรูที่คาดหวัง
• การประเมินความเกี่ยวของสอดคลองของหลักสูตร และ
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รายวิชาและเนื้อหา
• การประเมินวิธีการสอนและการเรียนรู
• การประเมินการประเมินผูเรียน
• การประเมินคุณภาพของผูเรียน
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานการออกแบบและทบทวน
หลักสูตร ไดแก
14.1 มีระบบการออกแบบ พัฒนา ติดตาม ทบทวน และอนุมตั ิ
หลักสูตรสําหรับทุกหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา โดยใชขอมูล
นําเขาและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหมั่นใจวา
สิ่งเหลานี้ยังคงมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
14.2 มีระบบการกําหนดและจัดใหผลลัพธการเรียนรูท ค่ี าดหวัง
ของหลั ก สู ต รและรายวิ ช าสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย ผลลัพธการเรียนรูท ค่ี าดหวังควรถูกกําหนดขึน้
อยางเปนระบบโดยอิงอยูบนพื้นฐานของจุดมุงหมายการเรียนรู
(Educational Taxonomy)
14.3 มีการจัดทําแผนการสอนและการนําไปใชของหลักสูตร
และรายวิชาของหลักสูตรเปนเอกสาร สื่อสาร และนําไปใชตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใชขอกําหนดของหลักสูตรและรายวิชา
ในการกําหนดวิธีการที่จะทําใหผลลัพธการเรียนรูที่คาดหงวัง
บรรลุผลสําเร็จ
14.4 มี ก ารทบทวนกระบวนการออกแบบและทบทวน
หลักสูตร การทบทวนหลักสูตรอาจรวมถึง การทบทวนภายใน
และภายนอก การประเมินภายในและภายนอก และการเทียบเคียง
สมรรถนะ เปนตน
14.5 กระบวนการออกแบบและการทบทวนหลั ก สู ต ร
และตั ว หลั ก สู ต รได รั บ การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให มั่ น ใจว า สิ่ ง เหล า นี้
ยังคงมีความเกี่ยวของและทันสมัยที่ตอบสนองความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูมีสวนไดสวนเสีย
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
Spady’s “OBE Paradigm” (1994) is based on four
principles.
1. Clarity of focus on culminating outcomes of
significance;
2. Expanded opportunity and support for learning
success;
3. High expectations for all to succeed; and
4. Design down from your ultimate, culminating
outcomes.

When writing learning outcomes statements, it
is helpful to remember that what the student does
is actually more important in determining what is
learned than what the teacher does.
Shuell (1986)



