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บทคัดย่อ
การประกันคุณภาพการศึกษามหีลายรปูแบบ ซ่ึงมีองค์ประกอบแตกต่างกัน การเลอืกใช้ระบบใดข้ึนอยูกั่บ

บริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา แต่ละรูปแบบมีจุดอ่อน จุดแข็งต่างกัน นับเป็นส่ิงที่ท้าทายท่ีสถาบัน

การศึกษาจะหาทางเลือกในการพัฒนาระดับหลักสูตรให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ตอบสนองการพัฒนา

ให้บัณฑิตแต่ละสาขามีความสามารถสูงข้ึน โดยเฉพาะการศึกษาพยาบาลท่ีผู้รับบริการมีความคาดหวัง

การบริการที่ดีมีคุณภาพ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต การประกันการ

ศึกษาระดับหลักสูตรแบบ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) จึงเป็นอีกทาง

เลอืกหน่ึงท่ีสามารถประกนัคุณภาพการศึกษาในระดับหลกัสูตรได้ในระดับสากล อย่างไรกต็าม AUN-QA 

จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการศึกษาในระดับสูงหรือไม่ เป็นสิ่งที่

สถาบันการศึกษาจะต้องปรับตัวและน�ามาพิจารณาเพื่อให้ม่ันใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเหมาะกับ

สภาวการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยใช้

เกณฑ์ของเครือข่ายมหาลัยของเอเซียน เป็นเกณฑ์ระดับสากลนั้นให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกระดับท่ีสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา โดยเน้นการพัฒนาท่ีมุ่งสู่ผลการเรียนรู้ตามความคาดหวัง

ของผูใ้ช้บัณฑติระดับสากล จงึเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึง่จะเป็นผลดีต่อนกัศึกษาพยาบาล และ

เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอาเซียน ส่งผลให้พยาบาลไทยมีการพัฒนาการมาตรฐาน

คุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในระดับโลกต่อไป

	 ค�าส�าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน, วิทยาลัยพยาบาล

1พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
2เภสัชกร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3ผู้อ�านวยการ,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
4ผู้อ�านวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1Corresponding author: Email : maccjaruwan@gmail.com

�������������� ��25 ����2.indd   247 27/12/2562   9:37:36



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

248

The	Use	of	the	Educational	Quality	Assurance	System	of	the	ASEAN	University	

Network	(AUN-QA)	for	the	Curriculum-Level	Assurance	in	Nursing	Colleges

Jaruwan Sanongyard, Ed.D.1

Kunyada Anuwong, Ph.D2

Sutut Hemthanon, M.ed.3

Pornruedee Nitirat, Ph.D.4

(Received: March 15th, 2019; Revised: October 10th, 2019; Accepted: November 27th, 2019)

Abstract
There are several kinds of educational quality assurance systems with different pros and cons. Its  
application depends on the contexts of each educational institution. It is a challenge for any educational 
institution to improve its quality to reach the international standards and be able to produce graduates 
with high core competence. In case of nursing education, social expectation especially from employers 
placed on nurse graduates is quite high. ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 
is one of good options to assure international-standard quality of any nursing program. However, how 
to properly apply AUN-QA should be insightfully taken into consideration in order to ensure nurse  
graduates’ competencies in the changing world. AUN-QA places important on key stakeholders at all 
levels. It focuses on learning outcomes that fulfill international-level expectations. AUN-QA for program 
level can enhance the quality of Thai nursing education. This will be beneficial for Thai nurse graduates 
in general and their opportunities for international work in particular. Therefore, AUN-QA can alleviate 
competitive abilities of Thai education at a global level.
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บทน�า
คุณภาพการศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะ

เป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีทั้งคุณธรรม

และความคดิสร้างสรรค์ เป็นพลงัในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาประเทศในทุก ๆ  ด้านให้ก้าวทันโลกการ

แข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง การเตรียมความพร้อมเยาวชน

ให้มีความเท่าทันเป็นเรื่องที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และ

ผู้บริหารในระดับนโยบาย และระดับประเทศต้อง

ไม่ละเลย ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาปรับตัวให้

ทนักบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี การเปล่ียนแปลงดัง

กล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว 

ให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และ

ปรับตัวได้ดีนั้นมาจากการได้รับการศึกษาที่มี

คุณภาพ (นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, 2558) และถึงแม้

จะมีกลยทุธ์ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดีเพยีง

ใดนั้น จะต้องประกอบด้วยกระบวนการประเมิน 

เพราะจะสะท้อนถึงข้อดี ข้อบกพร่อง และข้อท่ี

ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล  สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข ตระหนักและเห็นความส�าคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ.2545 ก�าหนด (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2545) จึงได้น�าระบบและกลไก

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ใน

การบริหารองค์กรและประเมินคุณภาพการศึกษา

โดยสภาการพยาบาลตลอดมา เพื่อน�าผลไปพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการด�าเนิน

งานทุกพันธกิจอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าผลการด�าเนิน

การโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินตั้งแต่ในปีการศึกษา 2554 และผลการวิจัย

ของปานทิพย์ ปูรณานนท์ (2559) ยังพบว่าระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่น�ามาประเมินคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

สระบุรีต ้องได ้รับการพัฒนาปรับปรุงโดยให้

ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ได้สนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดให้มีความ 

มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ปัจจุบันระบบการประเมินมีความหลาก 

หลาย ฉะนัน้การเลอืกระบบประเมนิท่ีเป็นท่ียอมรบั

ในระดับสากล ระดับภูมิภาค หรืออาเซียนจึงควร

เลือกให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยก�าหนดเป็น

กฎหมายมีรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 เพื่อน�าไป

สู่การพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติและนานาชาติ (ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ, 2554) ตลอดจนการสร้างความ

ร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถาน

ศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ชุมชน และ

องค์กรต่าง ๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลกัสตูรระดับอาเซยีน เพือ่ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักศึกษาพยาบาล และ

เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล 

ท�าให้นักศึกษามีคณุภาพในระดับสากล ซ่ึงจะสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทย

ในระดับโลกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา

พยาบาล	

 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง

ปฏิบัติมี 4 ประการ คอื การผลติบณัฑิต การวจิยั การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม การด�าเนินการตามภารกิจ

ทัง้ 4 ประการดังกล่าว มีความส�าคัญอย่างยิง่ต่อการ

พฒันาประเทศท้ังระยะสัน้และระยะยาว ปัจจุบนัมี

ปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการท่ีท�าให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น

สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ

 1)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ

บัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกัน

มากขึน้ซึง่จะก่อให้เกดิผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของ

ประเทศในระยะยาว 

 2)  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการ

อุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต 

การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น

ผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ซ่ึงทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของ

คุณภาพการศึกษา

 3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ� า เป ็น

ที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัระดับ

สากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม

และบรกิาร การพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติ ความเป็น

อยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน

 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูล

สาธารณะ (Public information) ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู ้จ ้างงาน  

ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

 5)  สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิด

โอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participa-

tion) มีความโปร่งใส (Transparency) และมคีวามรบั

ผดิชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลกั

ธรรมาภิบาล

 6)  พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนด

ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าท่ี

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

 7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได ้

ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเป็น

กลไกก�ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย

ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบ

การด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 

2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 

2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการ

ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ

และสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาร่วม

กับต้นสังกัดจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการ

พัฒนา มุ ่งสู ่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขนั ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไป 

ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. มีการตรวจสอบ

และประเมินผลการด�าเนินงานที่เป็นไปเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้ม่ันใจว่า

สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการ

ศึกษาทีมี่คณุภาพและได้มาตรฐานตามทีก่�าหนดใน

ระดับสากล และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545) 

แต่ในการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ผ่านมาพบประเด็นปัญหาหลายประการต้ังแต่ข้ัน

การวางแผนงาน ข้ันการปฏิบัติตามแผน ข้ันการ

ปรบัปรงุและพฒันา และขัน้การตรวจสอบหรือการ

ประเมินผลการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพ (สุขุมาล 

หวงัวณิชพนัธ์ุ, อดิศักด์ิ ดีสมทุร, เจนจริา งามมานะ, 

วาสนา สังข์โพธ์ิ, และอุทัยการณ์ จันเสนา, 2556) 

ซึ่งสอดคล้องกับโดยการศึกษาวิจัยของร�าไพ  

หมัน่สระเกษ, วราพร ตัณฑะสุวรรณะ, และจงกลณี 

ตุ้ยเจริญ (2557) ที่พบว่าสิ่งที่วิทยาลัยพยาบาลต้อง

ปรับปรุงตามล�าดับ คือ มาตรฐานด้านการสร้าง

และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ มาตรฐานด้านการด�าเนินงานตามภารกิจ

การวจิยั มาตรฐานด้านบุคลากรและการเรยีนรู ้และ

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนี้ ผลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ศึกษาตามแผนพัฒนา บรรลุผลส�าเร็จตามตัวชี้วัด 

ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ ตามที่ธวัชชัย  

ศุภดิษฐ์ (2557) ได้รายงานไว้ว่า ปัญหาและอปุสรรค

ในการด�าเนินงานประกันของสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์มีหลายประการ เช่น ขาดการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการก�าหนด

ปรัชญา ปณิธาน ไม่มีระบบการถ่ายทอดแผน

กลยุทธ์และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน คณาจารย์และเจ้า

หน้าท่ีส่วนมากยังไม่เข้าใจหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วม

ในการรบัทราบแผนกลยทุธ์  ตัวบ่งชีใ้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไม่เหมาะสมกบัการ

ด�าเนินงานของคณะหรือสถาบัน และทัศนคติของ

บุคลากรมองว่าการใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้

ข้อมูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพเป็นภาระและ

ไม่มีความส�าคัญ เป็นต้น

ก า รปร ะกั นคุ ณภ าพก า รศึ กษ า เ ค รื อ ข ่ า ย

มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน	

 การประกนัคุณภาพหลกัสูตรระดับอาเซียน

ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันในระดับอาเซียน (Office of The 

Education Council, 2007) ทัง้นี ้การประเมินคณุภาพ

การศึกษาในระดับอาเซียนนั้นเป็นการประเมิน

เพื่อรองรับหลักสูตรของระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 

ประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะท�าให้มคีวาม

ทัดเทียมในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงอิสระ (Autonomous university)  

และการขยายตัวของหลักสูตรนานาชาติต่าง ๆ  

(วันชัย ศิริชนะ, 2562) 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

เครือข่ายอาเซียน ระดับหลักสูตรประกอบด้วย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน (2 )การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ (3) การพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Virginia, Miralao, & Lucille, 
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Gregorio, 2012) มีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างกลไกการ

ประกันคุณภาพและมาตราฐานการอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยระบบการประกันคุณภาพของ AUN- QA 

ประกอบด้วย 3 มิติ คอื 1) การประกนัคุณภาพระดับ

สถาบันการศึกษา (Strategic) 2) การประกนัคุณภาพ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน (Systemic) และ 

3) การประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับ

หลักสูตร (Tactical) โดยมีการติดตามผลลัพธ์จาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรน้ันๆ และมีกรอบ

แนวคิด 3 ส่วนได้แก่ ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน

 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาม่ันใจว่า

ตนเองจะได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะท่ีเป็น

ประโยชน์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจบ

การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตม่ันใจว่าบัณฑิตที่รับเข้ามา

สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ 

และสามารถพัฒนาตัวเองได้ รวมท้ังสังคมเกิด

ความพึงพอใจและความม่ันใจว่าหลักสูตรจะผลิต

คนท่ีมีคุณภาพต่อสังคม การประกันคุณภาพนั้น  

เ พื่ อ ใ ห ้ ม่ั น ใ จ ว ่ า ห ลั ก สู ต ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี

ความสามารถเหมาะสมกับภาวการณ์ที่ มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นิสิตและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่างๆ ในระดับสากล ในการประเมินตาม

เกณฑ์การประกนัคณุภาพหลกัสูตรระดับหลกัสูตร

ในระดับอาเซียน มีการประเมิน 7 ระดับ โดยระดับ

สูงสุดคือ ระดับโลก (World class) ส่วนเกณฑ์ 

(Criteria) ของ AUN-QA มีลักษณะเป็นแนวทาง 

ส�าหรบัการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบเพือ่ให้บรรลุ

ผลลัพธ์ของความคาดหวงัด้านการเรยีน (Expected 

Learning outcome [ELO] สามารถบรูณาการกบัการ

ด�าเนนิการภายใต้กรอบเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่

การด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence [EdPEx]) ได้อย่างลงตัว 

ซ่ึงสอดคล้องกบัธรรมชาติของกระบวนการบริหาร

การศึกษาของสถาบันอดุมศึกษาท่ีต้องมกีารพฒันา

เป็นล�าดับขั้นจนถึงระดับนานาชาติ

 เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับอาเซียน

เป็นเกณฑ์ระดับสากลที่สามารถประยุกต์ได้กับทุก

สาขาวชิา มสีาระหลกัเกีย่วกบัการจดัการศึกษาแบบ 

เน้นผลลัพธ์ (Outcome based education [OBE])  

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ELO สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนมีวิถีการ

ด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ี

เตรยีมนกัศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรูทั้กษะและ

ความสามารถในการเรียนรู้ มีความสามารถหลัก 

(Core transferable competence) ท่ีบัณฑิตจ�าเป็น

ต้องมีเพื่อประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต 

ภายหลังส�าเร็จการศึกษา คุณภาพในการศึกษา

ระดับอดุมศึกษามีหลายนยิาม นิยามหนึง่ท่ีถกูกล่าว 

ถึงบ่อยคือ ความตรงต่อเจตนารมณ์ (Fitness for 

purpose) ในความหมายน้ีคุณภาพท่ีดีหมายถึง

ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของ

ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซ่ึงรวมไปถงึนักศึกษา

และสถาบันอุดมศึกษา (ความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา) 

ดังน้ันคุณภาพของอดุมศึกษารวมถึงคุณภาพบัณฑิต

จึงข้ึนกับบริบทของสถาบันการศึกษานั้น ตาม

ตารางที่ 1
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ตารางที่	1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ AUN QA

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545)

7 

 

(ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา) ดงันั้นคุณภาพของอุดมศึกษารวมถึง
คุณภาพบณัฑิตจึงข้ึนกบับริบทของสถาบนัการศึกษานั้น ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรของ AUN QA 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ 
1. การกาํกบัมาตรฐาน 1.1 การกาํกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
2. การพฒันาคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ ์
AUN-QA ระดบัหลกัสูตร 

AUN.1 Expected learning outcomes 
AUN.2 Program specification 
AUN.3 Program structure and content 
AUN.4 Teaching and learning approach 
AUN.5 Student assessment 
AUN.6 Academic staff quality 
AUN.7 Support staff quality 
AUN.8 Student quality and support 
AUN.9 Facilities and infrastructure 
AUN.10 Quality enhancement 
AUN.11 Output 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545) 

 
การประเมินคุณภาพระดบัโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA ใชร้ะบบการประเมินจากคะแนนเตม็ 

7 ในลกัษณะ Rating scale ปัจจุบนัมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดของการประกนัคุณภาพของ 
Program หรือสาขาหลกัสูตรทั้งส้ิน 11 ตวั มีเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) ผลลพัธ์ของความคาดหวงัดา้นการเรียน (ELO) 
 2) ความเฉพาะของหลกัสูตร (Program specification) 
 3) โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตร (Program structure and content) 
 4) กลยทุธ์การเรียนและการสอน (Teaching and learning strategy) 
 5) การประเมินผลนิสิต (Student assessment) 
 6) คุณภาพของอาจารย ์(Academic staff quality): ปัจจยันาํเขา้ (Input) 
 7) คุณภาพของเจา้หนา้ท่ี (Support staff quality)  

8) คุณภาพนิสิต การสนบัสนุนและการแนะแนวใหนิ้สิต (Student quality and support) 

 การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการ

ศึกษาของ AUN-QA ใช้ระบบการประเมินจาก

คะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale ปัจจุบันมี

กระบวนการท่ีเกีย่วข้องกนัทัง้หมดของการประกนั

คณุภาพของ Program หรอืสาขาหลกัสูตรทัง้สิน้ 11 

ตัว มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1) ผลลัพธ์ของความคาดหวงัด้านการเรยีน 

(ELO)

 2) ความเฉพาะของหลักสูตร (Program 

specification)

 3) โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

(Program structure and content)

 4) กลยทุธ์การเรยีนและการสอน (Teaching 

and learning approach)

 5) การประเมินผลนิสิต (Student assess-

ment)

 6) คุณภาพของอาจารย์ (Academic staff 

quality) และปัจจัยน�าเข้า (Input)

 7) คุณภาพของเจ้าหน้าท่ี (Support staff 

quality) 

 8) คุณภาพนิสิต การสนับสนุนและการ

แนะแนวให้นิสิต (Student quality and support)

 9) โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความ

สะดวก (Facilities and infrastructures)
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 10) การประเมินคุณภาพของกระบวนการ

การเรียนและการสอน และปัจจัยการด�าเนินการ 

(Quality enhancement) และ

 11) ผลสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การประกนัคณุภาพในลกัษณะนีจ้งึเป็นการ

ใช้เกณฑ์ที่มุ่งเน้น ELO และการประเมิน 7 ระดับที่

มีระดับสงูสดุคือระดับโลก หลกัสูตรจึงมุ่งท่ีจะผลติ

บัณฑิตให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง AUN-QA มีลักษณะเป็น

เกณฑ์ ท่ีก�าหนดเพียงแนวทางเพื่อการด�าเนินงาน

อย่างเป็นระบบเพือ่การผลติบณัฑิตตาม ELO ดังนัน้

แม้ภาวการณ์จะเปลี่ยนไป เกณฑ์จะถูกเปลี่ยนน้อย

มาก ท�าให้หลกัสตูรสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)

 รายละเอียดของเกณฑ์จะก�าหนดให ้

ถ่ายทอด ELO ลงในข้อก�าหนดหลักสูตร และ

โครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร รวมถงึใช้ ELO 

ในการก�าหนดแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน 

และวิธีการวัดผล ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO 

ท่ีก�าหนดหรือไม่ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีจบการ

ศึกษาจากหลักสูตรมีตัวเทียบเกณฑ์ และตัวเทียบ

เคียงกับกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพจากเดิม 5 

ระดับ เป็น 7 ระดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่	2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QAตารางท่ี 2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 

ระดบั ระดบัคะแนนการประเมนิของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า) 
ระดบัคะแนนการประเมิน

ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่) 

1 ย ังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑท์ี่กาํหนด ไม่มีแผนงาน ไม่มีหลักฐาน 
วา่ได้ ดําเนินการตามเกณฑ์  

ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

2 พบว่ามีการดาํเนินการท่ีกําหนด และ/หรือ มีการดําเนินการไปแลว้
บางส่วน มี ข้อมลูพื้นฐานหรือหลกัฐานว่าได้ดาํเนนิการตามเกณฑ์
แลว้  

มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

3 มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยังไม่ได้นาํผลที่ได้ไปพัฒนา
ดาํเนินการในหลกัสูตร พบหลกัฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง วา่นาํผลจากการประเมิน การสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุง 
หลกัสูตร  

มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั หรือ
มีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

4 นาํผลการประเมิน การสาํรวจ และนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ และสรุป
ความคิดเห็น อยา่งเป็นระบบนาํไปพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตร  

มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการตาม
เกณฑ ์

(มีต่อ)
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เกณฑ์การประเมินนานาชาติ	

 การสร้างระบบการประกันคุณภาพเครอืข่าย 

มหาวิทยาลัยอาเซียน ถือเป็นกลไกหนึ่งท่ีน�ามา

ใช้ในการตรวจสอบและประเมินการด�าเนินงาน

ของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ และ

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประกอบ

กับปี พ.ศ. 2558 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถ

จัดท�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ 

AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ

การรบัรองจากองค์การวชิาชพีระดับนานาชาติ เช่น 

หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ และหลักสูตรทาง

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการด�าเนินงานได้ตาม

มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็น

ชอบจากสภามหาวทิยาลัยและเสนอคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษาพจิารณาให้

ความเห็นชอบ

ท่ีมา: งานประกนัคุณภาพการศึกษา (2559) 

 

5 พบระบบปรับปรุงการดาํเนินการในหลกัสูตรมีประสิทธิภาพดี 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตร 
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของหลกัสูตรทาํใหผ้ลการเรียนรู้ ของ
นิสิต นกัศึกษามีทิศทางท่ีดีข้ึน การจดัการเรียนการสอนไดผ้ลดีข้ึน  

มีเอกสารและหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงถึงการ
ดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่เกณฑ ์

6  มีตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ีดี 
7  ดีเยีย่ม เป็นแนวปฏิบติัในระดบัระดบัโลก

หรือแนวปฏิบติัชั้นนาํ 

การประกนัคณุภาพระดับหลกัสูตรประกอบไปด้วย	

2	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที่	 1 การก�ากับมาตรฐาน ของการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด�าเนิน

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการ

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีสถาบันจะด�าเนินการด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าเพื่อให้ม่ันใจว่าได้ด�าเนิน

การตามการประกนัคุณภาพข้ันต�า่ โดยการประเมิน

การด�าเนินการตามองค์ประกอบท่ี 1 การก�ากับ

มาตรฐานจะด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในระบบฐาน

ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Com-

mission on higher education quality assessment 

online system [CHE QA Online]) และน�าผลการ

ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับ

คณะ/สถาบัน

 ส่วนที่	 2 การด�าเนินการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด�าเนินการด้วย

การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

แนวทางของ AUN-QA ระดับหลกัสตูร หรอืเกณฑ์

การประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับ

ตารางท่ี 2 การปรับระดับคะแนนการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 

ระดบั ระดบัคะแนนการประเมนิของเกณฑ์ AUN-QA (เก่า) 
ระดบัคะแนนการประเมิน

ของเกณฑ์ AUN-QA (ใหม่) 

1 ย ังไม่ได้ดําเนินการตามเกณฑท์ี่กาํหนด ไม่มีแผนงาน ไม่มีหลักฐาน 
วา่ได้ ดําเนินการตามเกณฑ์  

ไม่ปรากฏการดาํเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผนหรือไม่มีหลกัฐาน) 

2 พบว่ามีการดาํเนินการท่ีกําหนด และ/หรือ มีการดําเนินการไปแลว้
บางส่วน มี ข้อมลูพื้นฐานหรือหลกัฐานว่าได้ดาํเนนิการตามเกณฑ์
แลว้  

มีการวางแผนแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ 

3 มีผลการประเมิน การสํารวจ แต่ยังไม่ได้นาํผลที่ได้ไปพัฒนา
ดาํเนินการในหลกัสูตร พบหลกัฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง วา่นาํผลจากการประเมิน การสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุง 
หลกัสูตร  

มีเอกสารแต่ไม่เช่ือมโยงกบัการปฏิบติั หรือ
มีการดาํเนินการแต่ยงัไม่ครบถว้น 

4 นาํผลการประเมิน การสาํรวจ และนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ และสรุป
ความคิดเห็น อยา่งเป็นระบบนาํไปพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไวใ้นหลกัสูตร  

มีเอกสารและหลกัฐานการดาํเนินการตาม
เกณฑ ์
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สากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดับชาติ หรอืนานาชาติ โดย

ให้ด�าเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา

ตามรอบของระบบสากลทีไ่ด้เลอืกใช้แต่ด�าเนนิการ

ตามเกณฑ์ท่ีเลอืกใช้อย่างต่อเนือ่ง เช่น AUN-QA มี

รอบประเมิน 5 ปี ดังนัน้หลกัสตูรท่ีใช้เกณฑ์ AUN-

QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่าง

น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด�าเนินการตามที่เกณฑ์

ก�าหนดอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน 

AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จ�าเป็นต้อง

สอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตรโดยมี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร เป็นผู ้ตรวจสอบ และประเมิน

หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูรระดับอดุมศึกษา และรบัรองผลการตรวจ

สอบ เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบนอกจากน้ี 

ให้คณะกรรมการศกึษารายงานการประเมินตนเอง

ตามรปูแบบเกณฑ์ AUN-QA โดยมีการจดัเป็นกลุม่

เพื่อท�าการประเมิน และเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545)

ปัจจัยและแนวทางการน�าเกณฑ์	AUN	QA	ไปใช้ให้

ประสบความส�าเร็จ	

 การด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีจุด

มุ่งหมายหลักเพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

ระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ

หลกัสตูรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษา

ของแต่ละคณะและภาพรวมของสถาบัน อันจะ

น�าไปสู่การก�าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ

ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้อย่างต่อเนื่อง 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545) 

แต่การด�าเนินงานน้ันยังพบปัญหาและอุปสรรค

ในสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจ

ของผู ้บริหารและบุคลากรในทุกระดับต่องาน

ประกันคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ยังมองเป็นเรื่องของ

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์/ตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด

มากกว่าการท�าประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ดัง

นั้นการจะน�าเกณฑ์ AUN-QA ไปใช้ให้ประสบ

ความส�าเรจ็ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรได้น้ัน จึงควรต้องมีปัจจัยและ

แนวทางดังนี้ 

 แนวทางตามมุมมองของผู ้ประ เ มิน  

ผูบ้รหิารและผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาการประกนั

คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

 1. การเตรียมตัวด้านความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบและเกณฑ์ AUN-QA ของผู้ประเมิน

และผู้รับการประเมิน

 2. คุณภาพของผู้ประเมิน ผู้ประเมินเป็น

บุคคลที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

ศึกษา หากผูป้ระเมนิเน้นท่ีคุณภาพการจัดการศึกษา

ก็จะมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาตามคุณภาพท่ี

มุ่งหวัง แต่หากเน้นที่คะแนนของผลการประเมิน

จะได้ผลคะแนนท่ีสถาบันพึงพอใจแต่อาจจะไม่มี

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ดังน้ัน 

ผู้ประเมินควรท�าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายหลัก

ของการประกันคุณภาพการศึกษาและต้องมีความ

รู้ในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ใน

ฐานะที่ผู้ประเมินเป็นผู้ที่มีความรู้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จะต้องท�า

หน้าท่ีในการประเมินเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยประเมนิตามส่ิงทีส่ถาบนั/คณะ/สาขา 

ท�าจริงตามสภาพจริงท่ีเป็นอยู่เพื่อหาแนวทางใน
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การปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพและชี้แนะส่ิงที่

จะต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาให้คณะ/สาขาไป

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งต่อไป มิใช่เป็นการน�าความรู ้

ในการประเมินคุณภาพการศึกษามาช่วยสถาบัน

การศึกษาให้ได้คะแนนมากหลังการประเมนิ ซึง่ส่ง

ผลให้สถาบันไม่ได้ปรบัปรงุหรอืพฒันาคณุภาพการ

จัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด

 3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ 

เนื่องจากเกณฑ์ AUN-QA การประเมินในระดับ

หลักสูตร ท่ีพัฒนาต่อยอดมากกว่าเกณฑ์เดิมท่ีเคย

ปฏิบัติ มีการต้ังเกณฑ์ท่ีก�าหนดเองได้โดยคณะ/ 

สาขา ผู้ปฏิบัติต้องหาทางพัฒนาตนเองและบอก

ให้ได้ว ่ามีเป ้าหมายในการท�าประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่ออะไรและจะต้องท�าอย่างไรเพื่อให้

บรรลตุามทีต้ั่งเป้าหมายไว้ ดงันัน้การท�าการประกนั

คุณภาพจึงต้องเริ่มจากการท่ีผู ้ปฏิบัติงานต้อง 

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีทัศนคติท่ีดีต่อ

การประกันคุณภาพ มองการประกันคุณภาพเป็น

ส่วนหนึ่งของงานประจ�า มิใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ของผู้ปฏิบัติ ให้ความร่วมมือกับองค์กรในการร่วม

กันก�าหนดเป้าหมายมาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี ้

ในการประเมินด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท�าให้การ

ประกันคุณภาพเป็นหนึ่งเดียวกับการด�าเนินงาน

ขององค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีหลักหรือหน้าที่ประจ�า

ที่รับผิดชอบอย่างมีระบบตามกระบวนการและ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

 4.  ผู ้บริหาร เป็นปัจจัยหน่ึงแห่งความ

ส�าเร็จที่ส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบัน/คณะ/สาขา ในการขับเคลื่อนการจัดการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ หากผู้บริหารเปิดใจยอมรับ ให้

ความส�าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

อย่างมากและพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ

จนฝังรากลึกลงในหน่วยงาน ย่อมจะส่งผลให้

บุคลากรในหน่วยงานน้ันๆยอมรับความส�าคัญ

ของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน

และมีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในหน่วยงาน  

ผู้บริหารต้องผลักดันให้เกิดการร่วมมือของทุกคน 

ในองค์กรและในทุกระดับ หากองค์กรใดผู้บริหาร

ไม่ยอมรบัหรอืให้ความส�าคญัไม่มากพอจะส่งผลให้

บุคลากรไม่กล้าท�าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีหรอืมีส่วนร่วม

น้อย ท�าให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่ประสบความส�าเร็จ

 แนวทางตามมุมมองของผู้รับการประเมิน 

(พัฒน์พล แก้วยม, 2557) ประกอบด้วย

 1.  ผู ้บริหารระดับสูงสุดต้องให้ความ

ส�าคัญกับการประกันคุณภาพ 

 2.  มีการวางแผนร่วมกัน มีเป้าหมายท่ี

ชัดเจนและมีการด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

 3. มีผู ้จัดการด้านคุณภาพท้ังในระดับ

หลักสูตร/สาขา/สถาบัน ซ่ึงเป็นบุคคลส�าคัญ  

(Key person) ท่ีมีภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง มีหน้า

ที่หลักคือ 1) การสร้าง “เครือข่ายคุณภาพ” ภายใน

องค์กรซ่ึงประกอบไปด้วยบคุลากรจากหลากหลาย

หน่วยงานและทุกระดับชัน้เพือ่พฒันาวธีิการท�างาน

และให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2) การสื่อสารภายใน

และระหว่างองค์กร/หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับคุณภาพและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี  

3) สร้างการเรียนรู้ โดยพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ

ผ่านกระบวนการเรยีนรูบ้นพืน้ฐาน 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

การเรียนรู้ การน�าไปใช้และการเผยแพร่ 4) สร้าง 

การตระหนักรู้ เพื่อทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม 5) สร้าง

จินตนาการ สนับสนุนให้มีแนวความคิดท่ีเป็น

นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพในการประชุม โดยให้มีการอภปิราย
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แบบเปิดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 6) รวบรวม

ข้อมูลผลการด�าเนนิงานท้ังเชงิปรมิาณและคุณภาพ

เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาด้านคุณภาพ 

 4.  มีวัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่งก ่อให้เกิด 

ค่านยิมร่วม หรอืแบบแผน หรือแนวทางการปฏบัิติงาน 

ของบุคลากรท่ียึดถือปฏิบัติร่วมกันทั่วท้ังองค์กร 

สามารถปฏิบัติเป็นปกติ ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถี

ชีวิตคุณภาพ วิถีชีวิตแห่งการพัฒนา ดังน้ันการ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกดิขึน้ในองค์กรจงึเป็น 

ส่ิงส�าคัญอันดับแรกท่ีผู้บริหารควรจะท�าเพื่อน�า 

ไปสู่การมีประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร 

ประกอบด้วย 

  4.1  ภาวะผูน้�าด้านคณุภาพของผูบ้รหิาร

ที่จูงใจ กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรร่วมมือกัน

ปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อ

องค์กร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทให้กบังานจนสามารถบรรลุ

ผลส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้าน

คุณภาพขององค์กร

  4.2 การท�างานเป็นทีม โดยบุคลากร

มีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมมือกัน ร่วมคิด ร่วมท�า 

ประสานงานกัน มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ผู้บริหารและบุคลากร 

  4.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี

การพฒันาฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรูแ้ละทกัษะ

ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและมีการปรับปรุง

ทักษะอย่างต่อเนื่อง

  4.4  การมอบอ�านาจ โดยผู้บริหารให้

อ�านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การตัดสินใจแก่

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีอิสรภาพในการควบคุม 

ปกครองและพฒันาตนเอง เพือ่ส่งเสรมิความมุ่งม่ัน

ในคุณภาพของแต่ละบุคคล สร้างความมัน่ใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร

  4.5 ความมุ่งม่ันของบุคลากร มีความ

รู้สึกเป็นเจ้าของและการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและตามเป้า

หมายที่องค์กรก�าหนด

  4.6 การยกย ่องและให้รางวัล โดย 

ผู ้บริหารมองเห็นคุณค่าของบุคลากรและมอบ 

ส่ิงพิเศษ เช่น การยกย่องชมเชย การสรรเสริญ 

เงินรางวัล ส่ิงของ แก่บุคลากร/หน่วยงานท่ีมีแนว

ปฏิบัติที่ดีหรือท่ีได้รับความส�าเร็จในการปฏิบัติ

งานด้านคุณภาพบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อ

ตอบแทน สร้างแรงจูงใจ ความภาคภมิูใจและความ

พึงพอใจแก่บุคลากร อีกท้ังเป็นแบบอย่างที่ดีให้

หน่วยงานอืน่ได้ใช้แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

เพื่อน�าไปสู่การปรับระบบการท�างาน

  4.7  การปรับปรงุอย่างต่อเนือ่ง โดยการ

ปรบัปรงุกระบวนการปฏบัิติงานด้วยความมุ่งม่ันใน

การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนางานอย่างสม�่าเสมอและ

ตลอดเวลา เพือ่ท�าให้งานมีประสิทธิภาพทีดี่มากข้ึน

ไป

 5.  มีการจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาคน 

พัฒนางานและพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

บทสรุป
 สิ่งที่ท้าทายสถาบันอุดมศึกษาในการผลิต

พยาบาลในปัจจุบันมีหลายประการ จากการศึกษา

วิเคราะห์เอกสารการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลท่ีผ่านมา พบว่า 

การเคล่ือนย้ายของแรงงานท่ัวโลกท�าให้บัณฑิต

ต้องมีความสามารถสูงข้ึน ความต้องการและความ 
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คาดหวังจากสถาบันอดุมศึกษาท้ังจากผูป้ระกอบการ  

ผู้ปกครอง สังคม และนักศึกษาสูงขึ้น ผู้ใช้บัณฑิต

มีความต้องการหลากหลายและจ�าเพาะเจาะจงมาก

ขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าบัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะท่ี

เหมาะกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไร

ก็ตามสถาบันการศึกษามุ่งให้ความส�าคัญที่ระบบ

ประเมินคุณภาพค่อนข้างมาก แต่ความจริงแล้ว

หัวใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะ

อยูท่ี่ระบบการพฒันาคุณภาพและการตรวจติดตาม

คุณภาพ เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการตรวจติดตามคุณภาพ 

คอืกจิกรรมในการตรวจสอบสถาบนัการศึกษาว่าได้

มีการยกระดับตนเองขึ้นจากการปรับปรุงคุณภาพ

ที่ได้จากการตรวจพบข้อบกพร่อง และสถาบันการ

ศึกษาสามารถจดัการสิง่ต่าง ๆ  ได้ตามระบบท่ีวางไว้

อย่างประสบความส�าเร็จ ดังนั้นสถาบันการศึกษา

ต้องเลือกระบบการตรวจประเมินการประคุณภาพ

การศึกษาที่จะสามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้

อย่างชดัเจน การประกนัคุณภาพในระดับอดุมศึกษา

จึงต้องพิจารณาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มากข้ึนโดย

เฉพาะการเข้าสู่ระดับนานาชาติ ซึง่มคีวามซับซ้อน

มากขึน้ เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทกุหลกัสูตร

ต้องก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการก�ากับมาตรฐาน 

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานสากล

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร AUN-QA เป็นเกณฑ์ในระดับ

สากลท่ีสามารถประยุกต์ได้กับทุกสาขาวิชา มี

สาระส�าคัญเน้นการพัฒนามุ ่งสู ่ผลการเรียนรู ้ 

ค า ด ห วั ง  ที่ พั ฒ น า ขึ้ น จ า ก ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร

ของกลุ ่มผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  ในหลักสูตร

แ ล ะ ข ้ อ ก� า ห น ด ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ต ่ า ง  ๆ  

เช ่น ข ้อก�าหนดมาตรฐานหลักสูตร หรือข ้อ

ก�าหนดจากสภาวิชาชีพ โดยน�าผลการเรียนรู ้

คาดหวังเป็นเป้าหมายหลักในการด�าเนินการ 

ในหลักสูตร มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู ้ท่ีคาด

หวังลงในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมนิผลและการด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่ให้บณัฑิต

ที่จบจากหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิต

พยาบาลท่ีมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับภาวการณ์ 

ทีมี่การเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในระดับนานาชาติ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-

QA ระดับหลักสูตรน้ี สอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศท่ีต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษา

ของประเทศไทยมีพฒันาการตามมาตรฐานคณุภาพ

ในระดับสากล ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการ

แข่งขันของสถาบันการศึกษาไทยในตลาดโลกได้
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