คู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจาปี การศึกษา 2558
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คานา
คู่มอื การประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับนี้
จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานด้านการบริหารและการจัด การ เพื่อสนับสนุ นงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณ ภาพสู่มาตรฐานการ
อุ ด มศึก ษา และสอดคล้อ งกับ องค์ป ระกอบและตัว บ่ งชี้ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คู่มอื การประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และสามารถใช้เป็ นแนวปฏิบตั ดิ า้ นการประกันคุณภาพภายในคณะฯได้

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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1.การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์
1.1 ความจาเป็ นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานหนึ่งที่มภี ารกิจหลักด้านการสนับสนุ นงานบริหารและ
การจัดการศึก ษา ในระดับอุ ดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีค วามสาคัญ อย่างยิง่ ในการจัด
ด าเนิ น การด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพ เพื่ อ สนองตอบกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
มหาวิท ยาลัย คณะฯจึงก าหนดให้มคี ู่มอื ประกัน คุ ณ ภาพภายในของหน่ ว ยงานขึ้น เพื่อ ใช้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิด้านการประกันคุ ณ ภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต ามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้เกิดการติดตามกากับการดาเนินงานของฝา่ ย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาตรฐาน
2. เพื่อทราบผลการดาเนินงานโดยรวมของหน่ วยงาน ก่ อนนาไปสู่การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อ น าเสนอต่ อ ผู้ป ระเมิน ทัง้ จากภายในและภายนอก อัน มีผ ลต่ อ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป
1.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ จะคานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกอ. ทัง้ 6 องค์ประกอบ ก่อนที่จะนามาพัฒนางานตามภารกิจหลักของฝ่ายให้สอดคล้องกับ
องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพและตัว บ่ งชี้ท่ีก าหนด เพื่อ รองรับการประเมิน จากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
1.3 วิ ธีการประกันคุณภาพภายใน
1. มอบหมายให้แต่ ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ า ยสื่อ สารองค์ ก รและวิเ ทศสัม พัน ธ์ ฝ่ า ยวิจ ัย และฝ่ า ยประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา ร่ ว มกัน
รับ ผิด ชอบการด าเนิ น งานด้านการประกัน คุ ณ ภาพภายในหน่ ว ยงาน โดยให้ รองคณบดีแ ละ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายทาหน้ าที่ติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์คุณภาพ
2. ให้ทุกฝ่ายจัดทารายงานผลการดาเนินงาน พร้อมรวบรวมเอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐาน
อ้างอิงสาหรับผูป้ ระเมินใช้ในการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน
3. ให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม เพื่อรับการตรวจติดตามและตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในและผูป้ ระเมินจากภายนอก
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1.4 แผนดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในปี การศึกษา 2558
ลาดับ
2558
กิ จกรรมประกันคุณภาพภายใน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
1 รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย
2 ประชุมสร้างความเข้าใจ
3 แจกเอกสารให้คาแนะนา
4 กากับการทางาน
5 ตรวจติดตามการดาเนินงานครัง้ ที่ 1
6 จัดทารายงานฉบับร่าง
7 ตรวจติดตามการดาเนินงานครัง้ ที่ 2
8 ลงระบบ E-SAR
9 ตรวจประเมิน

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2559
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.
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2.ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพ
2.1 การกาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ กาหนดขึน้ จาก
การศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภารกิจหลักของหน่วยงานและทาการรวบรวม วิเคราะห์และจัดเข้า
องค์ประกอบคุณภาพได้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที 1
การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒ ิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

องค์ประกอบที่ 2
การวิจยั

องค์ประกอบที่ 3

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย7ประจาคณะที่
มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย7ประจาคณะที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ทงั ้ ภายในและภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจยั
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจยั
3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม

-6-

การบริการวิชาการ
แก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 4
การทานุ บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

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

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
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