
องคประกอบที ่  9     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  
ตัวบงชี้ที่    9.1     :     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :    กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย                     

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ    
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน  
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการดําเนินการ 

1   ขอ 
มีการดําเนินการ 
2   หรือ  3   ขอ 

มีการดําเนินการ  4   
หรือ  5  หรือ  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ  8  ขอ 

มีการดําเนินการ 
9  ขอ 

 



ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน  8   ขอ   ดังนี ้

 

1.  ศูนยหัวหิน  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ียึดตามกรอบแนวทางการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  และศูนยหัวหินไดจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ 
ท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ ปรากฏอยูในคูมือประกันคุณภาพศูนยฯ  (ศห. 9.1-1.1)  ในการ-
ดําเนินการดานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามระบบท่ีวางไว   โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของศูนยฯ   (ศห. 9.1-1.2)  และคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  (ศห. 9.1-1.3) 
คณะกรรมการไดดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ (ศห.  9.1-1.4)  ใชเปนกรอบแนวทางในการ-
ดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยฯ 

2. ศูนยหัวหิน   มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ท่ีชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ และผูบริหารของศูนย ปรากฏอยูในคูมือการประกันคุณภาพของ
ศูนยฯ และไดประกาศนโยบายประกันคุณภาพแกสาธารณชน (ศห.  9.1-2.1) และมีการถายทอดตวับงช้ีจาก
ระดับองคกรสูระดับบุคคล โดยมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยฯ  (ศห.  9.1-2.2)           
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3.  ศูนยหัวหิน  ไดมีการดําเนินการ  1  ตัวบงช้ีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในตัวบงช้ีของ สมศ.     
ท่ี  16.2   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการทองเท่ียวและบริการ  (ศห. 9.1 -3.1) 

4.  ศูนยหัวหิน  ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ตั้งแตการควบคุม
โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ (ศห. 9.1 -4.1)   มีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลใน 
ระดับศูนยฯ และในระดับหลักสูตร (ศห.9.1-4.2)  มีการถายทอดตัวบงช้ีจากองคกรสูบุคคล มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีท่ีชัดเจน (ศห. 9.1 -4.3)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี โดยมีการติด 
ตามผลการดําเนินงาน ในรอบ  9   เดือน โดยเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพจากสวนกลาง  มาตรวจสอบ  
(ศห. 9.1-4.4)   และมีการประเมินผลการประกันคุณภาพ ปละ 1 ครั้ง โดยศูนยไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง  (ศห. 9.1 -4.5) และศูนยฯ  ไดจัดประชุมวิพากษรายงานการประเมินตนเองของศูนย (ศห. 9.1-4.6) 
คณะกรรมการนํารายงานการประเมินตนเองของศูนยฯ  เสนอบุคลากรภายในศูนยในการประชุม เดือน
พฤษภาคม  2554  (ศห. 9.1-4.7 ) และนํารายงานการประเมินตนเองท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมของ
ศูนยหัวหิน เสนอเพ่ือขอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ 
(ศห. 9.1-4.8)  

 
 



5.  คณะกรรมการนําผลการประเมินคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2552  ไปจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ (ศห. 9.1-5.1) นําเสนอตอบุคลากรภายในศูนยในการ 
ประชุม  เดือนสิงหาคม  2553  เพ่ือหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุง   การทํางาน พรอมท้ังติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ  โดยจัดเปนโครงการประกันคุณภาพ   (ศห. 9.1-5.2)  อีกท้ังไดนําผลการประเมินท่ีมี
ความเกี่ยวของกับกิจการนักศึกษาไปปรับปรุงโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกฝายกิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผลงานประกันคุณภาพ  ในปการศึกษา  2553 (ศห. 9.1-5.3)   

6.  ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลสนับสนุนประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ  9   
องคประกอบ ท้ังฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย  เชน ฐานขอมูลกองแผน  ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูล     
สํานักวิทยบริการ  ฐานขอมูลสํานักทะเบียนและประมวลผล  ฐานขอมูลการเงิน  และฐานขอมูลวิจัย           
(ศห. 9.1-6.1)  

7.  การดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยฯ  ไดจัดใหมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบันใน 
หลายรูปแบบ เชน รวมเปนคณะกรรมการ  รวมกําหนดเปาหมาย และการจัดทําแผนประกันคุณภาพของ
ศูนยฯ  รวมท้ังการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (ศห. 9.1-7.1) นอกจากนี้ศูนยหัวหินไดจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง  “ การเขียนโครงการตามแนวทางประกันคุณภาพ ครั้งท่ี  1 ”  ใหแกสมาชิกขององคการ
นักศึกษา   ศูนยหัวหิน เพ่ือเปนแกนหลักสําคัญในการนําความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใชในงาน
กิจกรรมและโครงการของนักศึกษา  (ศห. 9.1-7.2)   

8.  ศูนยหัวหิน  ไดเขารวมโครงการ “ สรางเครือขายและแลกเปล่ียนเรียนรูงานประกันคุณภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร ” เพ่ือสรางความรวมมือในดานการพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร (ศห. 9.1 -8.1) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
9.1 ขอ 8 4 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย  
ปการศึกษา2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

9.1 ขอ - 8    ขอ 
(  4  คะแนน) 

8    ขอ 
(  4  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย 

 



รายการหลักฐาน 
 

ศห. 9.1-1.1       ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 

ศห. 9.1-1.2       คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 
ศห. 9.1-1.3       คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร 
ศห. 9.1-1.4       คูมือประกันคุณภาพ  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนยหัวหิน 
ศห. 9.1-2.1       นโยบายในดานการประกันคุณภาพ 
ศห. 9.1-2.2      การถายทอดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ จากระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ศห. 9.1-3.1    ตัวบงช้ีตามอัตลักษณ 
ศห. 9.1-4.1       แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
ศห. 9.1-4.2       คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนยหัวหิน 
ศห. 9.1-4.3       คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร 
ศห. 9.1-4.4      การถายทอดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ จากระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ศห. 9.1-4.5       รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน   รอบ   9   เดือน 
ศห. 9.1-4.6      รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 
ศห. 9.1-4.7     รายการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน  ใน เดือนพฤษภาคม  2554    
ศห. 9.1-4.8      รายงานผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน 
ศห. 9.1-5.1       แผนปรับปรุงคุณภาพ 
ศห. 9.1-5.2       โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศห. 9.1-5.3       จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกฝายกิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนาผลงานประกันคุณภาพ   

ในปการศึกษา   2553 
ศห. 9.1-6.1       สรุปรายการฐานขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
ศห. 9.1-7.1       สรุปการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ศห. 9.1-7.2       สรุปผลโครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการตามแนวทางประกนั 

คุณภาพ  ครั้งท่ี  1  
ศห. 9.1-8.1       เครือขายประกันคุณภาพ และสรุปการจัดกิจกรรมรวมกับสถาบันอ่ืน 

 
 
 
 



เสริมจุดแข็ง 
 

 ศูนยหัวหิน  ไดใหความสําคัญในการดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ผูดูแลกํากับตัวบงช้ี  และใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  และถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางเปนประจําและตอเนื่อง   
 
แนวทางการพัฒนา 
 

ศูนยหัวหิน  ควรมีการพัฒนาการนําเทคโนโลยีเขามาใชในงานการประกันคุณภาพเพ่ือเปนการ
เช่ือมโยงเครือขายภายในและภายนอก  และเผยแพรสูประชาคม อีกท้ังหาแนวทางในการสรางแนวปฏิบัติท่ี
ดีเพ่ือพัฒนาผลงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนไดในเชิงวิชาการ 
 


