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องค์ประกอบที ่9 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 
ระบบและกลไก 

คณะบริหารธุรกิจใหค้วามส าคญัต่อระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารของทางคณะวิชาฯ เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยทางคณะฯ 
มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการก าหนดนโยบายคุณภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของทางคณะฯใช้แนวคิดเชิงระบบส าหรับการ
ประกนัคุณภาพ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตามพนัธกิจทั้ง 4 ดา้น ของมหาวิทยาลยั โดยพิจารณาถึงปัจจยัน าเขา้ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการและปัจจยัผลลพัธ์ รวมทั้งให้มีการด าเนินการป้อนขอ้มูลยอ้นกลบัอนัจะน าไปสู่การพฒันา 
โดยการด าเนินการจะเน้นการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบการประเมิน และน าไปสู่การปรับปรุง
และพฒันา ซ่ึงทางคณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และในระดบัคณะฯ มีการ
ประเมินภายใน ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง โดยทางคณะบริหารธุรกิจไดป้ระสานงานกนัระหวา่งภาควิชาฯ และ
ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
การประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์ในการประเมิน ผล

ประเมิน
ตนเอง 

1 2 3 4 5 

9.1) ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

มีการ
ด าเนินงาน 
 1 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 2-3 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 4-6 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน 
 7-8 ขอ้ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 9 ขอ้ 

8 ขอ้ 

ผลการประเมินองค์ประกอบที ่9  (4/1) 4 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.1 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐานและข้อมูลหลกัฐานประกอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธ
กิจและพฒันาการของคณะ ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

1. คณะบริหารธุรกิจ ใชร้ะบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบฯ ของ มหาวทิยาลยัสยาม   ท่ี
สอดคลอ้งนโยบายของ สกอ. และ สมศ.  
2. มีขั้นตอนการด าเนินงานตามวงจร 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดย
ก าหนดกลไกและแผนงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัพนัธกิจของคณะบริหารธุรกิจ 
3. มีการด าเนินการตามแผนงาน  รวมทั้ง
ใหมี้การติดตาม ตรวจสอบ ปรึกษา 
แลกเปล่ียนขอ้มูลเสนอแนะ เพื่อการ
พฒันาการของคณะบริหารธุรกิจ 

9.1 คู่มือประกนัคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2556 
9.2  แผนงานประกนั 
คุณภาพการศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ 
9.3 รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
คณะวิชา ปีการศึกษา 
2556 
 

2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคญัเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการในการด าเนินการ 

1.คณะบริหารธุรกิจ มีการก าหนดนโยบาย
ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา ในแผน
ยทุธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2554-
2558 
2. มีคณะอนุกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ  
ด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพ  
3. มีคณะท างานเพื่อจดัท า SAR  
คณะบริหารธุรกิจ   

9.4  นโยบายประกนั
คุณภาพการศึกษาของ
คณะบริหารธุรกิจ 
9.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการ คณะ
บริหารธุรกิจ 
9.6 ค  าสั่งแต่งตั้งคณะ 
ท างานเพื่อจดัท า SAR 
คณะบริหารธุรกิจ 
 

3 มีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตาม 
อตัลกัษณ์ของคณะ 

คณะบริหารธุรกิจมีการก าหนดตวับ่งช้ี
เพิ่มเติม ตามอตัลกัษณ์ของคณะ คือ  

9.7 บนัทึกขอ้ความ 
เร่ือง การก าหนดตวั
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการบริการวชิาการแก่สังคม
อยา่งต่อเน่ือง 
 

บ่งช้ีตามอตัลกัษณ์ของ
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัสยาม 
9.13  องคป์ระกอบท่ี 10 
ความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอก 
จ านวน 5 หน่วยงาน 
 

4 มีการด าเนินงานด้านการประกนั
คุณภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ท่ี
ครบถว้น ประกอบดว้ย  
1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสถาบนัตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วน
ตามท่ีสถาบนั ก าหนดใน CHE 
QA Online                       
 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

คณะบริหารธุรกิจมีการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดงัน้ี 
1 . มีก ารจัดท าแผนงานด้านประกัน
คุณภาพทั้งระดบัคณะและภาควชิา  
2.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวชิา 
เพื่อรับผดิชอบในการด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพการศึกษา และแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)    
3.มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
เสนอต่อสถาบนัตามก าหนดเวลา 
4.มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการของระดบัภาควิชา
และคณะวชิาเป็นระยะ ๆ จากรายงานการ
ประชุมทั้งระดบัภาควชิา และคณะวชิา 
5.หลงัจากท่ีคณะบริหารธุรกิจไดผ้า่นการ
ประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา  2556 
แลว้ คณะวิชาฯ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาคณะ
บริหารธุรกิจตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 
 

9.2 แผนงานดา้น
ประกนัคุณภาพ ของ
คณะบริหารธุรกิจ ปี
การศึกษา 2556 
9.8 รายงานการ 
ประชุมของคณะ
บริหารธุรกิจ 
9.9  รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
รวม 5 ภาควชิา 
9.10  รายงานการ
ประเมินตนเองใน CHE 
QA Online 
9.11  แผนพฒันาคณะ
บริหารธุรกิจตามผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2556 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
 
 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพฒันา
ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของ
แผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจไดด้ าเนินการตาม
แผนพฒันาคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ 
ตามขอ้เสนอแนะของการประเมินปี 2555 
ท าใหไ้ดรั้บผลการประเมิน ปี 2556  
เพิ่มข้ึน 
   

9.8 รายงานการประชุม
คณะบริหารธุรกิจ 
สรุปผลการประเมิน 
และแผนพฒันา  ปี 2556 
9.12 ตารางเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพปี 2555 
กบัปี  2556 

6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ ง  9 
องคป์ระกอบ 

1. มีการจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสาร
และไฟล์ขอ้มูลไวท่ี้ส่วนกลางของคณะ
บริหารธุรกิจ  รวม 9 องคป์ระกอบ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ ให้เป็นระบบ
สารสนเทศ    ผ่านเว็ปไซด์ ของคณะ
บริหารธุรกิจ   เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แก่  
คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ให้
สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ไดม้าก
ยิง่ข้ึน  
  

9.13  เวป็ไซดค์ณะ
บริหารธุรกิจ หวัขอ้ 
รายการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
9.16  เอกสารและขอ้มูล
ในเวป็ไซด ์แสดง
หลกัสูตร ผลงานวจิยั 
และกิจกรรมต่างๆ ของ 
คณะบริหารธุรกิจ   
 
 
 

7 มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา  
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตาม
พนัธกิจของคณะ 
 

1.มีการจัดอบรม/สัมมนา โดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงผูเ้ข้าร่วม
อบรมไดแ้ก่ นกัศึกษา และคณาจารย ์ของ
มหาวิทยาลยัสยาม   และร่วมกนัจดักลุ่ม
น าเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีสะทอ้นถึง
ประโยชน์จากคุณภาพการศึกษา ท่ีดี 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิต  เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตร 
และวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความ

9.14  บนัทีก ขอ้ความ
การส่งนกัศึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วม
โครงการอบรมการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปี 2556 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลกัฐาน 
ตอ้งการของผุใ้ชบ้ณัฑิตในปัจจุบนั 
 
 
 

8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ร่วมมือกันทางวิชาการและการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ( สสอท )  จ  านวน 20 สถาบนั  โดย
มีภารกิจในการจัดกิจกรรม / การท า
โครงการร่วมกนั เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ความช่วย เหลือทางวิชาการ  
รวมถึงการประชาสัมพันธ์แลกเปล่ียน
ข้อมูลข่ า วสารระหว่ า งสมา ชิกภา คี
เครือข่าย 
 

9.15  บนัทึกความเขา้ใจ 
จดัท าข้ึนระหวา่งคณะ
วชิาบริหารธุรกิจ  ของ
สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
( สสอท )  ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม 2553 เป็นตน้
ไป โดยในปี 2556 ได้
จดัประชุมร่วมเพื่อ
พฒันาการประกนั
คุณภาพการศึกษา และ
จดันิทรรศการแสดงผล
งานวจิยัร่วม 

9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 

1.ริเร่ิมคลินิกวจิยัคณะ
บริหารธุรกิจ  และการ
วจิยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
2. จดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี
ในการประกนัคุณภาพ
ของคณะบริหารธุรกิจ 

 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 2-3  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

  4-6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

 7-8 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

ครบ 9 ขอ้ 
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จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางในการพฒันา 

จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันา แนวทางในการพฒันา 
-มีบุคคลกรท่ีมีความรู้ทางธุรกิจ
หลายสาขาวชิา และไดผ้า่นการ
อบรมจาก สกอ. จึงสามารถ
ด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพ
ไดค้รบทุกองคป์ระกอบ 
-บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดบั ให้
ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพ และมี
ความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ประกนัคุณภาพ 
 

-ควรมีการจดัท างานวจิยัดา้นประกนั
คุณภาพของคณะวชิา  
-ควรจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี  ดา้นการ
ประกนัคุณภาพ 
- ควรปรับปรุงการเผยแพร่ขอ้มูลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ
ผา่นทางเวป็ไซต ์ 
-ควรปรับปรุงคณะท างานน าส่ง
ขอ้มูล QHE QA  Online 

-จดัท าแผนงาน/โครงการวิจยัดา้น 
ประกนัคุณภาพ 
-ศึกษาตวัอยา่งโครงการท่ีมีลกัษณะ 
ของแนวปฏิบติัท่ีดี  
-ก าหนดงบประมาณ และผูดู้แล เวป็ 
ไซดข์องคณะบริหารธุรกิจ และการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
-คดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมและส่ง 
เขา้อบรมการน าส่งขอ้มูล 
  QHE QA  Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


