องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ ว น ประกอบด ว ย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ ใ หขอ มูลสนับสนุน การประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 9
องคประกอบคุณภาพ
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณ ภาพการศึก ษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณ ภาพการศึกษาที่หนว ยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน 8 ขอ ดังนี้
1. ศูนยหัวหิน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ยึดตามกรอบแนวทางการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และศูนยหัวหินไดจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ
ที่มีความสอดคลองกับบริบทของศูนยฯ ปรากฏอยูในคูมือประกันคุณภาพศูนยฯ (ศห. 9.1-1.1) ในการดําเนินการดานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามระบบทีว่ างไว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของศูนยฯ (ศห. 9.1-1.2) และคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร (ศห. 9.1-1.3)
คณะกรรมการไดดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ (ศห. 9.1-1.4) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยฯ
2. ศูนยหัวหิน มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ และผูบริหารของศูนย ปรากฏอยูใ นคูมือการประกันคุณภาพของ
ศูนยฯ และไดประกาศนโยบายประกันคุณภาพแกสาธารณชน (ศห. 9.1-2.1) และมีการถายทอดตัวบงชี้จาก
ระดับองคกรสูระดับบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารจัดการศูนยฯ (ศห. 9.1-2.2)
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3. ศูนยหัวหิน ไดมีการดําเนินการ 1 ตัวบงชี้ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในตัวบงชีข้ อง สมศ.
ที่ 16.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการทองเที่ยวและบริการ (ศห. 9.1 -3.1)
4. ศูนยหัวหิน ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถวน ตั้งแตการควบคุม
โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ(ศห. 9.1 -4.1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลใน
ระดับศูนยฯ และในระดับหลักสูตร (ศห.9.1-4.2) มีการถายทอดตัวบงชี้จากองคกรสูบุคคล มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ที่ชัดเจน (ศห. 9.1 -4.3) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยมีการติด
ตามผลการดําเนินงาน ในรอบ 9 เดือน โดยเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพจากสวนกลาง มาตรวจสอบ
(ศห. 9.1-4.4) และมีการประเมินผลการประกันคุณภาพ ปละ1 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 ) และนํารายงานการประเมินตนเองที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมของ
ศูนยหัวหิน เสนอเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ
(ศห. 9.1-4.8)

5. คณะกรรมการนําผลการประเมินคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2552 ไปจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ (ศห. 9.1-5.1) นําเสนอตอบุคลากรภายในศูนยในการ
ประชุม เดือนสิงหาคม 2553 เพื่อหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุง การทํางาน พรอมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ โดยจัดเปนโครงการประกันคุณภาพ (ศห. 9.1-5.2) อีกทั้งไดนําผลการประเมินที่มี
ความเกี่ยวของกับกิจการนักศึกษาไปปรับปรุงโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกฝายกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 2553 (ศห. 9.1-5.3)
6. ศูนยหัวหิน ไดจัดใหมีระบบสารสนเทศขอมูลสนับสนุนประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ 9
องคประกอบ ทั้งฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย เชน ฐานขอมูลกองแผน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูล
สํานัก วิทยบริก าร ฐานขอมูลสํานั ก ทะเบียนและประมวลผล ฐานข อมูลการเงิน และฐานขอมูลวิจั ย
(ศห. 9.1-6.1)
7. การดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนย ฯ ไดจัดใหมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน ใน
หลายรูปแบบ เชน รวมเปนคณะกรรมการ รวมกําหนดเปาหมาย และการจัดทําแผนประกันคุณภาพของ
ศูนยฯ รวมทั้งการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (ศห. 9.1-7.1) นอกจากนี้ศูนยหัวหินไดจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ การเขียนโครงการตามแนวทางประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 ” ใหแกสมาชิกขององคการ
นักศึกษา ศูนยหัวหิน เพื่อเปนแกนหลักสําคัญในการนําความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใชในงาน
กิจกรรมและโครงการของนักศึกษา (ศห. 9.1-7.2)
8. ศูนยหัวหิน ไดเขารวมโครงการ “ สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร ” เพื่อสรางความรวมมือในดานการพัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมรัตนโกสินทร (ศห. 9.1 -8.1)
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ.
ตัวบงชี้
9.1

หนวยวัด
ขอ

ผลการดําเนินงาน
8

ระดับคะแนน
4

ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
ตัวบงชี้

หนวยวัด

9.1

ขอ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา2553
-

8 ขอ
( 4 คะแนน)

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553

การบรรลุ
เปาหมาย

8 ขอ
( 4 คะแนน)

บรรลุ
เปาหมาย

รายการหลักฐาน
ศห. 9.1-1.1
ศห. 9.1-1.2
ศห. 9.1-1.3
ศห. 9.1-1.4
ศห. 9.1-2.1
ศห. 9.1-2.2
ศห. 9.1-3.1
ศห. 9.1-4.1
ศห. 9.1-4.2
ศห. 9.1-4.3
ศห. 9.1-4.4
ศห. 9.1-4.5
ศห. 9.1-4.6
ศห. 9.1-4.7
ศห. 9.1-4.8
ศห. 9.1-5.1
ศห. 9.1-5.2
ศห. 9.1-5.3
ศห. 9.1-6.1
ศห. 9.1-7.1
ศห. 9.1-7.2
ศห. 9.1-8.1

ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
คูมือประกันคุณภาพ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
นโยบายในดานการประกันคุณภาพ
การถายทอดตัวบงชี้การประกันคุณภาพจากระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวบงชี้ตามอัตลักษณ
แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
การถายทอดตัวบงชี้การประกันคุณภาพ จากระดับองคกรสูระดับบุคคล
รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา2553
รายการประชุมบุคลากรของศูนยหัวหิน ใน เดือนพฤษภาคม 2554
รายงานผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน
แผนปรับปรุงคุณภาพ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกฝายกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานประกันคุณภาพ
ในปการศึกษา 2553
สรุปรายการฐานขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
สรุปการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลโครงการ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงการตามแนวทางประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 1
เครือขายประกันคุณภาพ และสรุปการจัดกิจกรรมรวมกับสถาบันอื่น

เสริมจุดแข็ง
ศูนยหัวหิน ไดใหความสําคัญในการดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผูดูแลกํากับตัวบงชี้ และใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางเปนประจําและตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
ศูนยหัว หิน ควรมีการพัฒนาการนําเทคโนโลยีเขามาใชในงานการประกันคุณภาพเพื่อเปนการ
เชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก และเผยแพรสูประชาคม อีกทั้งหาแนวทางในการสรางแนวปฏิบัติที่
ดีเพื่อพัฒนาผลงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนไดในเชิงวิชาการ

