ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลไก
ระบบ
Input
แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

บริบทมหาวิทยาลัย
(Context)

นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

-สภามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
(Customer)

-คณะกรรมารประกันคุณภาพฯ
-คณะกรรมการประจาคณะ/สานัก/
สถาบัน
-คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

P

Processes/กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

-คณะกรรมการทบทวนแผนฯ

-ผู้บริหารทุกระดับ

ศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ IQA เกณฑ์ EdPEx สมศ. กพร. ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจาก
สภาฯ กาหนดค่าเป้าหมาย

-คู่มือปฏิบัติงานกระบวนจัดทาแผน
ยุ-คณะกรรมการประจ
ทธศาสตร์มหาวิทยาลัยาคณะ/

สานัก/สถาบัน
ระดับคณะ

ระดับมหาวิทยาลัย

-คณะกรรมการจัดทาแผนแต่ละ
ด้าน

แผนพัฒนาตามพันธกิจ/แผนบริหารความเสี่ยง/ แผนยุทธศาสตร์
ประกันคุณภาพฯ/แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/แผนบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล/แผนกลยุทธ์ทางการเงิน/แผนพัฒนาคุณภาพ/
แผนปฏิบัติราชการ/แผนจัดการความรู้/แผนฉุกเฉิน

ปรับปรุงการจัด
การศึกษา

-คณะกรรมการจัดทาระบบกลไก
แต่ละด้าน
-คู่มือตามพันธกิจ
-คู่มือความเสี่ยง

ระบบ กลไกตามพันธกิจและเกณฑ์คุณภาพ ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ

D

ควบคุมและดาเนินงานตามแผนและระบบ

C
รอบ 9 เดือน

ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุน และประเมินความสาเร็จตามแผนและระบบ
รอบ 12
เดือน(SAR)

ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ส่งข้อมูล CHE QA Online รองรับการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online

-คู่มือประกันคุณภาพฯ
ทบทวนผลการประเมิน

ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบ/สนับสนุน/ประเมิน คุณภาพ

ระดับหลักสูตร

-บุ-โครงการ/กิ
คลากรทุกคน
จกรรม
-กระบวนการปฏิบัติงานตาม
นตนเอง
พั- นรายงานผลการประเมิ
ธกิจ
(SAR) ทุกระดับ
-ฐานข้อมูล CDS /MIS
-คณะทางานผู้กากับดูแล และ
-บุผูจ้ คัดลากรทุ
เก็บข้อกมูคน
ลและรายงานผลทุก
ระดับฯ
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับหลักสูตร

A

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีระดับมหาวิทยาลัย

ทบทวน ปรับปรุงผลการประเมิน จัดการความรู้ เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่หลักสูตรระดับดี 2 ปี
ติดต่อกัน

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
Output/Outcome

ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ

คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

-คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
-คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ทุกระดับ
-คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
- และประเมิ
มาตรฐานการอุ
ดมศึกษาทยาลัย
นผลงานมหาวิ
- มาตรฐานหลักสูตร
- -คณะกรรมการทบทวนแผนฯ
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
ฯลฯ
- มาตรฐานมหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นบนพื้นฐานของระบบ CSIPOCF คือ C = บริบทของ
มหาวิทยาลัย S = Suppliers คือบุคคลหรือหน่วยงานที่ส่งนักเรียน นักศึกษา และสังคมที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย I
=Input คือ ปัจจัยนาเข้าที่เป็นปัจจัยใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย P =Processes คือ กระบวนการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามปัจจัยนาเข้า O = Output คือผลผลิต ผลที่เกิดจากการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร
สถาบัน
C = Customers คือผู้ที่ได้รับผลจากระบบการประกันคุณภาพภายใน F = Feedback คือ ผลสะท้อนกลับ หรือ
การให้ข้อมูลความคิดเห็นในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงดาเนินการตามระบบดังกล่าว คือ
1. บริบทของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข คือสถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กาหนดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตั้ ง อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ดี การคมนาคมสะดวก มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก กาหนดเป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบสาคัญของมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีกาหนดนโยบายเพื่อ
มหาวิทยาลัยนาไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพว่า “ให้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ” มหาวิ ท ยาลั ย น ามาก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และถ่ า ยทอดมาเป็ น นโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิทยาลัย
3. ปัจจัยนาเข้า ปัจจัยนาเข้าของการประกันคุณภาพ คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ พ.ศ.2553 นโยบายและมติ ข องคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ทุกระดับ
4. กระบวนการ กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพเป็นกระบวนการบริหารเชิงบูรณาการบริหารกับ
ประกันคุณภาพ (Integrated Management and Quality Assurance Process) จะเป็นการบูรณาการเกณฑ์
และระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพายใน (Internal
Quality Assurance –IQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
(สมศ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัย กาหนดเป็นเป้าหมายและกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้มุ่งให้เกิดคุณภาพทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยให้ความสาคัญการบริหารในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย โดยการ
ดาเนินงานที่สาคัญ คือ
4.1 ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT analysis) และการสังเคราะห์ (TOWS analysis) จัดทาเป็นกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์และแผนอื่นๆ เช่น

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารงาน แผนการผลิตบัณฑิต แผนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ แผนบริหารวิชาการ และแผนทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง แผนการ
จัดการความรู้ เป็นต้น โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 เป็นแนวทางนา
โดยจัดทาเป็นแผนประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แผนประกันคุณภาพระดับคณะ และแผนประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
4.2 ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม ติดตามให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน โดย
ผ่านระบบบริหารของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย และดาเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลในการ
ดาเนินงาน (Common Data Set)
4.2.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดาเนินงานดังนี้
(1) กาหนดนโยบายของหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
(2) คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร โดยให้ความสาคัญในการบริหารหลักสู ตร ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (ไม่นับตัวบ่งชี้ที่ 1.1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมกากับให้ตัวบ่งชี้ 1.1
ผ่านเกณฑ์ให้ได้
(3) คณะกรรมการประจาหลักสูตรจัดให้มีการประชุมควบคุมกากับติดตาม และสนับสนุนให้
การดาเนินงานของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายตามแผนและระบบในทุกเดือน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 ระดับคณะ คณะกรรมการประจาคณะมีการดาเนินงานดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และจัดทาคู่มือ
ประกันคุณภาพภายในของคณะตามบริบทของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อเห็นชอบ
(2) คณะกรรมการประจาคณะมีการประชุมพิจารณากาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
รูปแบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งมี 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้แนวทางการบริหารคณะตามตัวบ่งชี้ ที่ 5.1-5.2 คือ การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
(3) คณะกรรมการประจาคณะกากับ ควบคุม ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทางานร่วมกันของทุกหลักสูตร
4.2.3 ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารดาเนินงาน ดังนี้
(1) นานโยบายของสภามหาวิทยาลัย “ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถาบันมาบูรณาการเข้าเป็นระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยบูรณาการในฐานข้อมูลที่รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ (Common Data Set) และกาหนดเป็นนโยบายประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
(2) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพและระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะและเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

(3) บริหารแผนและระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 5
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้แนวการบริหารตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คือ การบริหารเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ผลการบริหารงานของคณะ และระบบ
กากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) ทั้งระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย จัดให้มี การควบคุม การติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ
4.4 .ขั้นปรับปรุง (Act) คือ ประเมินความสาเร็จตามแผนและระบบ และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ และส่งข้อมูลผลการดาเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และทบทวนปรับปรุงผลการประเมิน สรุปบทเรียนที่ได้รับและเทียบเคียง เพื่ อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อสาธารณชน
5.ผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยคานึงถึงผู้ใช้ผลผลิตของมหาวิทยาลัย คือ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลการบริหารของหลักสูตรส่งผลต่อผลการบริหารระดับคณะ และผลการบริหารระดับ
หลักสูตร ส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรลุพันธกิจตามแผน และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นอัต ลักษณ์ของนักศึกษาและ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7. ผลสะท้อนกลับ ผลการร้องเรียนของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทั้งผลที่ไม่พึง
พอใจหรือพึงพอใจ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ระดับสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดาเนินงานดังนี้
1.1 กาหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพที่มีผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
1.3 อนุมัตินโยบายการประกันคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์และแผนบริหารงานคุณภาพ ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย และคู่มือประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
1.4 ควบคุมกากับติดตาม การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย แผน และระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
2. ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2.1 ดาเนินงานจัดทานโยบาย แผน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และนาเสนอสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
2.2 ควบคุม กากับ ติดตาม การดาเนินงานประกันคุณภาพตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับคณะและระดับหลักสูตร พร้อมให้การสนับสนุน
2.3 มหาวิทยาลัยจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบการประเมินคุณภาพ
พร้อมหลักฐานการดาเนินงาน

2.4 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
2.5 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผล ผลการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผน และระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6 รายงานการผลการประเมิน ต่อสภามหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัด
2.7 จัดทาแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3. ระดับคณะ
3.1 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ
3.2 ควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือจะให้ดาเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้และเกณฑ์ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในระบบคณะ
3.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR)
รองรับการประเมินคุณภาพ
3.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพ
4. ระดับหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ดาเนินงาน
4.1 กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
หลักสูตร
4.2 มีคณะกรรมการควบคุม การดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ 1.1 ให้บรรลุเกณฑ์ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
4.3 มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
4.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR ) รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
4.5 ผลการตรวจประเมินคุณภาพนาส่งเข้าสู่ระบบ CHE OA Online และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.6 แผนปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการตรวจประเมิน คณะ มหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย
การกากับ การควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ
การกากับ การควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกได้รบั การแก้ไขในทุก
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดาเนินไปตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน

