รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2563
(1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2563
(1 สิงหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564)
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(SDU QA)

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หนังสือรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2563
ชื่อหน่วยงาน สานักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เมื่ อ วั น ที่ 13
เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เห็ น ชอบกั บ รายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ฉบับนี้ทุกประการ

...........................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล)
ตาแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ

...........................................................................
(นางสาวธิติมา แก้วมณี)
ตาแหน่ง รองคณบดีโรงเรียนการเรือน
หน่วยงาน โรงเรียนการเรือน
กรรมการ

..............................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี)
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

.................................................................................
(นางสาวจีรวรรณ บุญพิทักษ์)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
หน่วยงาน สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขานุการ

ก

สารบัญ
หน้า

หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ก
ข
ค

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

1
4
4
5
6

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวชี้วัด
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายพันธกิจ
3. รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ข

บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มุ่งเน้นกำรดำเนินกำรที่เป็นระบบและกลไก กำรปรับปรุงและ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพอย่ำงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรควบคุม ติดตำม
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้เกิดประสิทธิภำพและนำผลประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับ ปรุงกำรทำงำน อีกทั้งสำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ยังมุ่งเน้นกำรทำงำนแบบ
“Design Thinking” คือ ทำอย่ำงไรให้มีชีวิตรอด จำกสิ่งที่เรำต้องกำรทำ เพื่อก้ำวต่ออย่ำงมั่นคง ดำรงคุณค่ำ
ในสิ่งที่มีและรักษำในสิ่งที่เป็น พัฒนำกำรศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำกำลังคนของประเทศ ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน ซึ่งนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศและกำรอยู่รอดของมหำวิทยำลัยแบบยั่งยืนบนพื้นฐำน
ของกำรจัดกำรคุณภำพ พร้อมนำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้ำน โดยกำรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Data and Technologies Driven)
เน้ น ย้ ำในเรื่องกำรเป็น คนที่สมบู รณ์ในยุค Disruption โดยมีแนวคิดในกำรพัฒ นำในทุกมิติภ ำยใต้แนวคิด
“จิ๋วแต่แจ๋ว (Small but Smart)” เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน SDU QA ของส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน ประจาปีการศึกษา 2563
กำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในนี้ เพื่อเป็นกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรดำเนินงำนทั้งระบบของมหำวิทยำลัย กำหนดกำรวัดประเมินคุณภำพออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กำรวัด
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และ 2) SDU Focus โดยได้เกณฑ์ต่ำง ๆ ดังนี้
1) เกณฑ์กำรประเมิน กำรกำหนดกลุ่ มสถำบันกำรศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ โดยส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเลือกตัวชี้วัดในกลุ่ม 3 กำรพัฒนำ
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
2) เกณฑ์มำตรฐำนกำรอุ ดมศึกษำ/ มำตรฐำนวิชำชีพ/ มำตรฐำนอื่น / เกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ (สป.อว.)
3) เกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง ปีงบประมำณ 2555
รวมทั้ง กำรนำควำมเชี่ยวชำญตำมอัตลักษณ์และนโยบำยกำรบริหำรของมหำวิทยำลั ยมำ
กำหนดเป็นเกณฑ์เพื่อวัดประเมินควำมเป็นสวนดุสิตตำมบริบทของมหำวิทยำลัย
ซึ่งจำกกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน พบว่ำ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมตัวชี้วัดภำพรวมอยู่ในระดับ “ดีมำก” คะแนนเฉลี่ย 5.00
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ในระบบ SDU
QA ประจำปีกำรศึกษำ 2563 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
จำนวนตัวชี้วัด อว. จำนวน 2 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก
จำนวนตัวชี้วัด สป.อว. จำนวน 1 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก
จำนวนตัวชี้วัด มสด. จำนวน 10 ตัวชี้วัด คะแนน 58.5
จำนวน 

ค

ส่วนที่ 1
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ดำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2563 เมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
จ ำนวน 4 คน ประกอบด้ วย ประธำนกรรมกำร 1 ท่ ำน กรรมกำร 2 ท่ ำน และเลขำนุ กำร 1 ท่ ำน โดยมี
กำรกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำรประเมินไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปีกำรศึกษำ 2563
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โดย
วิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของมหำวิทยำลั ย
สวนดุสิต (SDU QA)
2. เพื่อให้ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ทรำบสถำนภำพ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ และ
นำผลมำใช้ในกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป
กำรประเมิน คุณภำพของมหำวิทยำลัยสวนดุสิ ต มีวิธีกำรประเมินคุณภำพของกำรศึกษำ 2 แบบ
ประกอบด้วย กำรประเมินตำมมำตรฐำนอุดมศึกษำ (Higher Education) และกำรประเมินตำมจุดเน้นของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Focus) เกณฑ์กำรประเมินและวิธีกำรประเมินคุณภำพ แบ่งตำมลักษณะของ
กำรประเมินดังนี้
1. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินมาตรฐานการอุดมศึกษา (เกณฑ์ สป.อว. และ อว.)
การดาเนินงานของหน่วยงาน
0.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก

2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินการวัดจุดเน้นสวนดุสิต (SDU Focus) มีหลักกำร ดังนี้
1. รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อที่ได้จำกกำรประเมิน SDU Focus หำกคะแนนสรุป มีเศษ 0.5 เป็นต้น
ไป ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
2. นำค่ำคะแนนมำเปรียบเทียบเป็นจำนวนดำว ดังตำรำง
1

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

จานวน

1 - 37
38 - 75
76 - 112
113 - 150
151 คะแนนขึ้นไป
วิธีการประเมิน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำดำเนินกำรประเมินตำมกระบวนกำร ดังนี้

การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและคณะ
ผู้ประเมิน

การวางแผน
การตรวจประเมินคุณภาพ

1) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ทำบทำมคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และประสำนกำหนดวัน - เวลำ
ในกำรประเมิน
2) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน จัดส่งกำหนดกำรตรวจ
ประเมิน เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง และคูม่ ือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ SDU QA ของ สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน ให้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ได้ศึกษำและเตรียมกำรประเมินล่วงหน้ำ

1) ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประชุม
ร่วมกันเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
และบทบำทหน้ำที่ของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2) ประธำนและคณะกรรมกำรร่วมกันกำหนดกิจกรรม และตำรำงกำร
ประเมิน รวมถึงกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่ำน
กำหนดวิธีกำรประเมิน รวมถึงชี้แจงเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน
แบบฟอร์ม และกำรเขียนรำยงำน

2

การดาเนินการระหว่าง
ตรวจเยี่ยม

การดาเนินการหลัง
ตรวจเยี่ยม

วิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมลำดับ
ดังนี้
1) ประธำนชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำหนดเวลำกำรประเมิน
และแนะนำคณะกรรมกำรประเมินกับคณะผู้บริหำรของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2) ผู้บริหำรบรรยำยสรุปผลกำรดำเนินงำนของ ของสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
3) คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
4) คณะกรรมกำรศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง
คู่มือต่ำง ๆ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน และหลักฐำนเชิงประจักษ์อื่น ๆ

1) คณะผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมินตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
2) ประธำนคณะกรรมกำรมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลกำรประเมินของแต่
ละท่ำนพร้อมทั้งนำเสนอปัญหำที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรำยปัญหำ
และสรุปผล
3) ประธำนและคณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมิน ตรวจสอบควำมถูก
ต้องควำมครบถ้วน และควำมสมบูรณ์ของผลกำรประเมินสรุปผลกำร
ประเมินและนำเสนอด้วยวำจำ ต่อผู้บริหำรและบุคลำกรของ สำนัก
ส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ให้รับทรำบและร่วมอภิปรำยผลกำร
ประเมิน
4) สรุปรำยงำนประเมิน และจัดทำรูปเล่มส่งให้กับสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน

คณะกรรมกำรประเมิน ศึกษำเอกสำรเชิงประจักษ์ และสอบทำนข้อมูล
โดยกำรสัมภำษณ์ จำกนั้นนำข้อมูลมำเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกคน เพื่อ
ตัดสินผลในทุกตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

มาตรฐาน
อุดมศึกษา/
SDU Focus
SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
D 1.2
อว.
D 1.3
อว.
D 1.8
มสด.

ผลการ
ประเมินของ
หน่วยงาน
ระดับ 5
ระดับ 5
5 ข้อ

D 1.9

มสด.

4 ข้อ

D 1.10

มสด.

6 ข้อ

SDU 5 การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
D 5.2
สป.อว
ระดับ 5
D 5.6

มสด.

8 ข้อ

D 5.7

มสด.

5 ข้อ

D 5.8
D 5.9

มสด.
มสด.

ระดับ 5
4 ข้อ

D 5.10

มสด.

5 ข้อ

D 5.12

มสด.

7 ข้อ

D 5.13

มสด.

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ/จานวนข้อ
คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
5 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 5/ 6
4 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 5
6 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7

5
5
6.5

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
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บรรลุ

6

บรรลุ

6 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
8 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8
5 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5
ร้อยละ 100
4 ข้อ
ข้อ 2/ 3/ 4/ 5
5 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 5/ 6
7 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7
6 ข้อ
ข้อ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6

5

บรรลุ

8

บรรลุ

5

บรรลุ

5
6

บรรลุ
บรรลุ

5

บรรลุ

7

บรรลุ

6

บรรลุ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินตนเอง จาแนกรายพันธกิจ
คะแนนการประเมิน

ผลการประเมิน
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

การประเมิน
มาตรฐาน

SDU 1

SDU 2

SDU 3

SDU 4

SDU 5

คะแนนเฉลี่ย/
ดาว

จานวนตัวชี้วัด อว.
(2 ตัว)
คะแนนรวม
จานวนตัวชี้วัด
สป.อว. (1 ตัว)
คะแนนรวม
จานวนตัวชี้วัด มสด.
(10 ตัว)
คะแนนรวม
จานวนดาว

2

-

-

-

-

-

-

10
-

-

-

-

1

5.00

ระดับดีมาก
-

-

-

-

-

5
10

5.00
-

ระดับดีมาก

58.5




-

สรุปผลการประเมิน

5.00

1-37 
38-75 
76-112 
113-150 
151 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดีมำก
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
พันธกิจ
SDU 1

พันธกิจ
SDU 5

จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
2. กำรพัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตร ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม ชุมชน
3. มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ใหม่ที่ตรงกับวิถีใหม่ ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรในปัจจุบันและสร้ำงทักษะอนำคต
จุดแข็ง
1. กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
2. กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ได้รับ
กำร Upskill/Reskill ในด้ำนต่ำง ๆ ที่
สอดคล้องกับภำระงำน งำนที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อยกระดับกำรทำงำน มีผลงำนเป็นที่
ประจักษ์
3. มีสื่อสังคมออนไลน์หลำกหลำยช่องทำง
เพื่อกำรสื่อสำรให้นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
และกลุ่มเป้ำหมำย ให้รับรู้ ให้รู้จัก ทั้ง
Offline และ Online อำทิเช่น ช่องทำง
Website ช่องทำง Facebook ช่องทำง
Application Line ช่องทำง Youtube
เป็นต้น

จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนำหลักสูตรระยะสั้นที่สำมำรถสะสมใน
Credit bank ที่ตอบสนองต่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จุดที่ควรพัฒนา
กำรเข้ำถึงสภำพแวดล้อมที่กำรสร้ำงควำม
เป็นสำกลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
นักศึกษำและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน
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