นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2557
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษา
ของคณะฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพให้เกิดการบูรณาการการประกันคุ ณภาพ
ภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานการจัดการศึกษา และมีนโยบายและแผนงานการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อการดาเนินงานและบูรณาการการประกันคุณภาพเข้า
กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์ให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมให้มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานอุดมศึกษา โดยให้มีการบูรณาการภารกิจครบ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตาม
ปณิธานของคณะเศรษฐศาสตร์และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
4) ส่งเสริมให้นาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและนา
ผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
5) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทารายงานประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถวิเ คราะห์ข้อมูลเพื่ อวางแผนพัฒนาคุ ณภาพได้อ ย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
6) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางการจัดการความรู้
7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ
กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณะชน
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
ก าหนดจุ ดมุ่ ง หมายและหลั ก การของการจั ด การศึ กษาที่มุ่ ง เน้น คุ ณภาพและมาตรฐานโดยกาหนด
รายละเอียดหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
- มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ การประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีก ลไกที่
สาคัญ คือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีค ณบดีทาหน้าที่กาหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากากับดูแลเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับคณะวิชาและหน่วยงานอื่นๆในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้มาตรฐาน และเพื่อให้สาธารณชนมั่นใจว่า
คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตและให้บริการอื่นๆตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ
2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 3 ระบบดังนี้
1.การประเมินคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี 2545 และกาหนดให้
คณะฯมีการประเมินคุณภาพภายในประจาปีหลังสิ้ นสุดปีการศึกษา โดยมีค ณะผู้ประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา(สกอ.) กาหนดและน าผลการประเมินมาจั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการทบทวนนโยบายคุณภาพและ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ที่มีรายละเอียดชัดเจน รวมทั้งใช้วงจรคุณภาพ PDCA
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
มี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ และ
กาหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนพร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
จัดทาข้อมูลพื้นฐาน (Common data) เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
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2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ นาผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ ประเมิน ไปใช้
พิจารณากาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และจัดทา
แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจนมีกิจกรรม/โครงการที่กาหนดตัวชี้วั ดความสาเร็จ
และเป้าหมายโดยมีงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการประกันคุ ณภาพการศึกษา มีการติดตามการนาผลการประเมินไป
พัฒนาปีละ 2 ครั้งและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของฝ่ายต่างๆตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษาและนาผลการดาเนินงานตามแผนฯมาวิเ คราะห์และจัดทารายงานเสนอต่อ มหาวิทยาลั ย
ตลอดจนมีการพัฒนาวิธีติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของคณะฯในภาพรวม โดยคณบดี ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายที่ ชั ด เจนและ
ถ่ า ยทอดนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติเ พื่ อ ให้ ทุก ส่ ว นงานของคณะฯมีค วามเข้า ใจที่ ต รงกั น โดยมอบให้
คณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะฯทาหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดนโยบาย/ทบทวนนโยบาย
และแผนพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ และเนื่อ งจากคณะเศรษฐศาสตร์ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ผู้บริหารและนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่
จัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีการถ่ายทอดนโยบายการให้ความรู้ด้านระบบและกลไก
ในการประกันคุ ณภาพการศึกษา มีก ารวิเ คราะห์ตัว บ่งชี้และแนวปฏิบัติที่ดี มีการจัดทาคู่ มือ ประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มจานวนผู้รู้และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดจนอบรมให้ค วามรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นที่มีความสาคั ญ
รวมทั้งจัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองมีหน้าที่จัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในและนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการดาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์จึงมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเพื่อกากับดูแล
การดาเนินงานดังนี้
I. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจาคณะฯ ทาหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯ กากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะฯและหลักสูตร ประกอบด้วย
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
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4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มวิชา
กรรมการ
6. ประธานคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
กรรมการ
7. เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
8. เจ้าหน้าที่ธุรการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
II. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจาหลักสูตร ทาหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร กากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหลักสูตร จัดทารายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. ผู้อานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
กรรมการ
4. ผู้อานวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) MIBE
กรรมการ
5. ผู้อานวยการหลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D.)
กรรมการ
6. เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
7. เจ้าหน้าที่ธุรการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
III. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ดุษณี
เกศวยุธ
กรรมการ
4. คุณสริตา
ปรักกโมดม
กรรมการและเลขานุการ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ การวางแผน ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้
การดาเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ ในการดาเนินการประกันคุณภาพ
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานตาม
องค์ประกอบ
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
5. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
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3.แผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
ลาดับ กิจกรรมประกัน
2557
2558
คุณภาพภายใน
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 แจกเอกสารให้
คาแนะนา
4 กากับการทางาน
5 ตรวจติดตามการ
ดาเนินงานครั้งที่ 1
6 จัดทารายงานฉบับร่าง
7 ตรวจติดตามการ
ดาเนินงานครั้งที่ 2
8 จัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์
9 ลงระบบ E-SAR
10 ตรวจประเมิน

