
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา การจัดการศึกษา
ของคณะฯ  จึงมุ่งม่ันพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพ
ภายในให้เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานการจัดการศึกษา  และมีนโยบายและ แผนงานการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อการด าเนินงานและ บูรณาการการประกันคุณภาพเข้า
กับงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของคณะ 
เศรษฐศาสตร์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

3) ส่งเสริมให้มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และมาตรฐานอุดมศึกษา  โดยให้มีการบูรณาการภารกิจครบ  4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตาม
ปณิธานของคณะเศรษฐศาสตร์และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

4) ส่งเสริมให้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาและ
น าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

5) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

6) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางการจัดการความรู้ 

7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ
กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 



แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

- มาตรา  47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ 
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย  3 ระบบ คือ การประเมิน
คุณภาพภายใน  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลไกที่
ส าคัญคือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคณบดีท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับดูแลเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับคณะวิชาและหน่วยงานอื่นๆในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได้มาตรฐาน และเพื่อให้สาธารณชนม่ันใจว่า
คณะเศรษฐศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตและให้บริการอื่นๆตามพันธกิจอย่างมีคุณภาพ 

 
2.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 3 ระบบดังนี ้
1. การประเมินคุณภาพภายใน 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี  2545 และก าหนดให้

คณะฯมีการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีหลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยมีคณะผู้ประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ก าหนดและน าผลการประเมินมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการทบทวนนโยบายคุณภาพและ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan)ที่มีรายละเอียดชัดเจน รวมท้ังใช้วงจรคุณภาพ  PDCA 
เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ และ
ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนพร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาตามตัวบ่งชี้ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
จัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Common data) เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

 
 
 



2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ น าผลการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ประเมินไปใช้

พิจารณาก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และจัดท า
แผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจนมีกิจกรรม /โครงการที่ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
และเป้าหมายโดยมีงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามการน าผลการประเมินไป
พัฒนาปีละ  2 ครั้งและติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของฝ่ายต่างๆตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและน าผลการด าเนินงานตามแผนฯมาวิเคราะห์และจัดท ารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
นอกจากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯในภาพรวม  โดยคณบดีให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและ
ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนงานของคณะฯมีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมอบให้
คณะกรรมการฝ่ายบริหารคณะฯท าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบาย /ทบทวนนโยบาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ เนื่องจาก คณะเศรษฐศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่
จัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีการถ่ายทอดนโยบายการให้ความรู้ด้านระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้และแนวปฏิบัติที่ดี มีการจัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มจ านวนผู้รู้และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดจนอบรมให้ความรู้กับบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นท่ีมีความส าคัญ 
รวมท้ังจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองมีหน้าที่จัดท า
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์จึงมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯเพื่อก ากับดูแล 
การด าเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 



คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าคณะฯ ท าหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะฯ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะฯและหลักสูตร ประกอบด้วย 

 
1.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     ที่ปรึกษา 

  2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

  3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

  4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

  5.  หัวหน้ากลุ่มวิชา      กรรมการ 

  6.  ประธานคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  กรรมการ 

  7.  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ  

  8.  เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพภายในของหลักสูตร  ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของหลักสูตร  จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     ที่ปรึกษา 

 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

 3.  ผู้อ านวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  กรรมการ  

 4.  ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D.)   กรรมการ  

 5.  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ  

 6.  เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน   

1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา    จันทบุรี   ประธานกรรมการ  
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี  วีระเวสส์   กรรมการ 

      3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี   กรรมการ  
4.  คุณสริตา   ปรักกโมดม  กรรมการและเลขานุการ 



 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ได้แก ่การวางแผน ประสานงาน ควบคุม ดูแล ให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

2. ประสานงานกับส่วนงานย่อยภายในคณะฯ ในการด าเนินการประกันคุณภาพ  

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

6. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  

3.แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ 
กิจกรรมประกัน
คุณภาพภายใน 

2561 2562 

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 แจกเอกสารให้ค าแนะน า               

4 ก ากับการท างาน               

5 ตรวจติดตามการ

ด าเนินงานครั้งที่ 1 

              

6 จัดท ารายงานฉบับร่าง               

7 ตรวจติดตามการ

ด าเนินงานครั้งที่ 2 

              

8 ลงระบบ E-SAR               



9 ตรวจประเมิน               

 
 
 

 


