คู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจาปี 2557
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คำนำ
คู่มือการประกันคุณ ภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ เพื่ อสนับสนุนงาน
ของคณะให้ สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พัฒ นาคุณ ภาพสู่มาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายในคณะฯได้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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1.การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์
1.1 ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหลักด้านการสนับสนุนงานบริหารและ
การจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึก ษา ภายในมหาวิทยาลั ย จึงมีความสาคัญ อย่างยิ่งในการจัด
ด าเนิ น การด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ สนองตอบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
มหาวิท ยาลั ย คณะฯจึงก าหนดให้ มีคู่ มือ ประกั นคุ ณภาพภายในของหน่ว ยงานขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็ น
แนวทางปฏิบัติ ด้านการประกั นคุณ ภาพตามองค์ประกอบและตัว บ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการติดตามกากับการดาเนินงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาตรฐาน
2. เพื่อ ทราบผลการดาเนินงานโดยรวมของหน่ว ยงาน ก่อนนาไปสู่การจัด ทารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่ อ นาเสนอต่อ ผู้ ประเมิน ทั้งจากภายในและภายนอก อัน มีผ ลต่อ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป
1.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ จะคานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกอ. ทั้ง 6 องค์ประกอบ ก่อนที่จะนามาพัฒนางานตามภารกิจหลักของฝ่ายให้สอดคล้องกับ
องค์ ประกอบคุ ณ ภาพและตัว บ่งชี้ที่ก าหนด เพื่อ รองรับการประเมินจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
1.3 วิธีการประกันคุณภาพภายใน
1. มอบหมายให้แต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริห าร ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ฝ่ า ยวิ จั ย และฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ร่ ว มกั น
รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในหน่ ว ยงาน โดยให้ ร องคณบดี แ ละ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายทาหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์คุณภาพ
2. ให้ทุกฝ่ายจัดทารายงานผลการดาเนินงาน พร้อมรวบรวมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงสาหรับผู้ประเมินใช้ในการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน
3. ให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม เพื่อรับการตรวจติดตามและตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพภายในและผู้ ประเมิ น จากภายนอก
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1.4 แผนดาเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557
ลาดั กิจกรรมประกันคุณภาพ
2557
2558
ภายใน
บ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย
2 ประชุมสร้างความเข้าใจ
3 แจกเอกสารให้คาแนะนา
4 กากับการทางาน
5 ตรวจติดตามการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1
6 จัดทารายงานฉบับร่าง
7 ตรวจติดตามการดาเนินงาน
ครั้งที่ 2
8 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
9 ลงระบบ E-SAR
10 ตรวจประเมิน
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2.ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
2.1 การกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ กาหนดขึ้นจาก
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานและทาการรวบรวม วิเคราะห์และจัดเข้า
องค์ประกอบคุณภาพได้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที 1
การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย7ประจาคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย7ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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การบริการวิชาการ
แก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

