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เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ไดพัฒนากรอบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) เปนกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก แบงเปน 2 ระดับ คือ
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระดับหลักสูตรมีการพัฒนากรอบการประเมินและนําไปใชประเมินคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ในอาเซียนแลว ปจจุบันเปน version ที่ 3 สวนในระดับสถาบันมีการพัฒนาฉบับปจจุบันเปน version ที่ 2 เริ่มใชในป พ.ศ.2559
(Version ที่ 1 ไมไดมีการนําไปใช)
กรอบการประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับสถาบันประกอบ
ดวย 3 สวน คือ Strategic QA, Systemic QA และ Functional QA
การประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ สถาบั น เริ่ ม จากความต อ งการ
จําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจะถูกแปลงสูระบบการประกัน
คุณภาพยุทธศาสตรของสถาบัน (Strategic QA) จาก Strategic
QA จะถายทอดสูระบบประกันคุณภาพภายใน หรือ Systemic QA
และการประกันคุณภาพภาระกิจดานตางๆ (Functional QA) คือ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือดาน
อื่นๆ ตามจุดเนนของสถาบัน ผลลัพธของการดําเนินงานจะเปน
ขอมูลปอนกลับสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และตอบสนอง
ความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย สถาบันอุดมศึกษา
ควรคนหาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใหบรรลุความเปนเลิศในการจัด
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

กรอบการประกันคุณภาพระดับสถาบันตามแนวทาง AUNQA ประกอบดวยเกณฑจํานวน 25 เกณฑกระจายไปตาม Strategic QA, Systemic QA, Functional QA และ Result แตละ
เกณฑยังประกอบดวยเกณฑยอยๆ จํานวนตางกันออกไป รวม
ทั้งหมด 111 เกณฑยอย ดังตาราง
Criteria Category จํานวน Criteria จํานวน Criteria ยอย
Strategic QA
Systemic QA
Functional QA
Results
Total

8
4
9
4
25

37
19
39
16
111

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

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

Result

22. Educational Results
23. Research Results
24. Service Results
25. Financial and Market
Results
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OBE Corner
การศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcome-based Education)
ไมใชการศึกษาที่มุงใสความรู” (Input-based Education)
โดยกอนอื่นผูสอนจะตั้งผลลัพธที่ผูเรียนควรจะไดหรือควรจะ
เปนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อมุงไปสูผลลัพธนั้น ขณะที่การศึกษาที่มุงใส
ความรูจะคูกับการเรียนรูโดยการฟงบรรยาย สวนการศึกษา
ที่มุงผลลัพธจึงคูกันกับการเรียนรูโดยใชกิจกรรม (Activitybased Learning) (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2558)
Outcome-based Education is an instructional
process that moves education from focusing on what
academics believe graduate need to know (teacherfocused) to what students need to know and able to
do in varying and complex situation student and/or
work place focused. (J. Biggs and C. Tang, 2007)
Outcome-base Teaching and Learning (OBTL)
starts with clearly stating, not what the teacher is
going to teach, but what the outcome of that teaching is intended to be in the form of a statement of
what the learner is supposed to be able to do and
at what standard the intended learning outcome.
(J. Biggs & C. Tang,2007)
The learning outcomes comprise the knowledge,
understanding, skills and attitudes that students
should acquire to enable them to reach their full
potential and lead successful and fulfilling lives as
individuals, as of the community and at work. (Northern
Territory Board of Studies, 1998)
Outcomes are clear, observable demonstrations
of student learning that occur after a significant
set of learning experiences. They are not values,
attitudes, feelings, beliefs, activities, assignments,
goals, scores or averages, as many people believe.
(W. Spady and K. Marshall 1994)

The educational outcomes are clearly specified and
decisions about the content and how it is organised,
the educational strategies, the teaching methods, the
assessment procedures and the educational environment are made in the context of the stated learning
outcomes. Thus outcome-based education has two
requirements. First that the learning outcomes are
identified, made explicit and communicated to all
concerned, including the students, the teachers,
the public, employers and other stake-holders. (The
range of stake-holders may all be involved also in
determination of the learning outcomes.) Second,
the educational outcomes should be the overriding
issue in decisions about the curriculum. Staff should
consider course content, teaching methods, educational strategies and time allocated, in terms of the
learning outcomes achieved by the course. (R. M.
Harden, J. R. Crosby and M. H. Davis, 1999)
เราตองตระหนักวาคะแนน คือ “เครื่องมือ”ของการศึกษา
ไมใช“เปาหมาย”ของการศึกษา คะแนนจึงเปน“เครื่องมือ”
ในการทําใหนักศึกษาเรียนรู ลงมือปฏิบัติ หรือทําโจทยตามที่
อาจารยมอบหมาย การ“วัดผล”ของการศึกษาที่มุงผลลัพธ
จึงเปนเรื่องของการวัดวาได“ผลลัพธ”หรือไม หากจะกลาว
อยางถึงที่สุด ในเมื่อคะแนนเปนเพียง“เครื่องมือ”ใหนักศึกษา
ทําโจทย เมื่อนักศึกษาเรียนรูจนจบวิชาแลว “คะแนน” (หรือ
การที่นักศึกษารูวามีคะแนน) จึงบรรลุ“เปาหมาย”แลว การให
คะแนนจึงเปนเรื่องของความเปนธรรมและทําให“คะแนน”
สามารถเป น เครื่ อ งมื อ ในการทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู ไ ด กั บ
นักศึกษาในเทอมตอๆ ไป
เมื่อ“คะแนน”เปน“เครื่องมือ”ที่ทําใหนักศึกษา“เรียนรู”
จึงไมควรวัดผลเพียงแคการสอบปลายภาคเทานั้นแตควร
เป น คะแนนที่ ใ ห ใ นการแก โ จทย แ ต ล ะครั้ ง และถ า มี ก ารให
ลงมือทําแบบ Project-based Learning หรือ Service
Learning ก็ตองมีคะแนนโครงงานดวย โดยคะแนนภาคปฏิบัติ
มากกวาคะแนนขอเขียน และอาจมีคะแนนการเขาเรียนไดดวย
เพื่อใหนักศึกษามาเรียน (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2558)
* Service Learning คือ Project-based Learning
ที่เปนโครงงานใชความรูไปบริการสังคมหรือชุมชน



