
นโยบายและแผนงานการประกนัคณุภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2562 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มคีวามตระหนักและให้ความส าคญัในการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ซึง่เป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพการศกึษา การจดัการศกึษา
ของคณะฯ จงึมุ่งมัน่พฒันาประสทิธภิาพการประกนัคุณภาพให้เกดิการบูรณาการการประกนัคุณภาพ
ภายในใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานการจดัการศกึษา และมนีโยบายและแผนงานการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2562 ขึน้ เพื่อการด าเนินงานและบูรณาการการประกนัคุณภาพเขา้
กบังานทีป่ฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. นโยบายประกนัคณุภาพการศึกษา 
1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ 

ประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัและส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

2) พฒันาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบประเมนิและพฒันาการด าเนินงานของคณะ 
เศรษฐศาสตร์ให้มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามเป้าประสงค์และนโยบายประกันคุณภาพของ
มหาวทิยาลยั 

3) ส่งเสรมิใหม้กีารก าหนดมาตรฐานตวับ่งชีแ้ละเกณฑค์ุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
และมาตรฐานอุดมศกึษา  โดยใหม้กีารบูรณาการภารกจิครบ 4 ดา้น คอื ดา้นการผลติบณัฑติ ดา้นการ
วจิยั ดา้นการบรกิารวชิาการ และดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม เพื่อพฒันาคุณภาพของบณัฑติตาม
ปณธิานของคณะเศรษฐศาสตรแ์ละเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

4) ส่งเสรมิใหน้ าระบบประกนัคุณภาพการศกึษาเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษาและ
น าผลการประเมนิคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรบัปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อ
รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 

5) เร่งรดัให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจดัท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพฒันาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ 

6) พฒันาบุคลากรทุกระดบัให้มคีวามรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัโดยใชแ้นวทางการจดัการความรู้ 

7) ส่งเสรมิใหน้ักศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกนัคุณภาพการศกึษาและนักศกึษาสามารถ
น าความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาตนเองและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายนอกเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ
กลไกการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

 
2. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์

ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา 



แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอยีดหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา  

- มาตรา 47 ให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาทุกระดบัประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก
ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

- มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและให้ถอืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่องโดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อ 
รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตรป์ระกอบดว้ย 3 ระบบ คอื การประเมนิ
คุณภาพภายใน  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและการพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยมกีลไกที่
ส าคญัคอืคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งมคีณบดที าหน้าที่ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมคีณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาก ากบัดูแลเรื่องการประกนัคุณภาพ
การศึกษาโดยประสานความร่วมมอืกบัคณะวชิาและหน่วยงานอื่นๆในการด าเนินการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้การประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะได้มาตรฐาน และเพื่อให้สาธารณชนมัน่ใจว่า
คณะเศรษฐศาสตรส์ามารถผลติบณัฑติและใหบ้รกิารอื่นๆตามพนัธกจิอย่างมคีุณภาพ 

 
2.1 ระบบการประกนัคณุภาพภายในประกอบด้วย 3 ระบบดงัน้ี 
1. การประเมินคณุภาพภายใน 
คณะเศรษฐศาสตรไ์ด้ด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษามาตัง้แต่ปี 2545 และก าหนดให้

คณะฯมกีารประเมนิคุณภาพภายในประจ าปีหลงัสิ้นสุดปีการศึกษา โดยมคีณะผู้ประเมนิเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและน าผลการประเมนิมาจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มคีุณภาพดขีึน้อย่างต่อเนื่องโดยมกีารทบทวนนโยบายคุณภาพและ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement plan)ทีม่รีายละเอยีดชดัเจน รวมทัง้ใชว้งจรคุณภาพ PDCA 
เป็นเครือ่งมอืในการด าเนินงาน 

มีการจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ
ก าหนดใหม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา โดยวเิคราะหจ์ุดแขง็และ
จุดอ่อนพร้อมทัง้เสนอแนวทางพฒันาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทัง้
จดัท าขอ้มลูพืน้ฐาน (Common data) เพื่อรองรบัการประเมนิภายนอก 

 
 
 



2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้น าผลการประเมนิคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ประเมนิไปใช้

พจิารณาก าหนดทศิทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และจดัท า
แผนปฏบิตักิารที่มเีป้าหมายของการพฒันาที่ชดัเจนมกีจิกรรม/โครงการที่ก าหนดตวัชี้ว ัดความส าเรจ็
และเป้าหมายโดยมงีบประมาณและผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน 

นอกจากนี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มกีารติดตามการน าผลการประเมนิไป
พฒันาปีละ 2 ครัง้และตดิตามความก้าวหน้าของการพฒันาของฝ่ายต่างๆตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและน าผลการด าเนินงานตามแผนฯมาวิเคราะห์และจดัท ารายงานเสนอต่อมหาวิทยาลยั 
นอกจากนัน้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา  

3. การพฒันาคณุภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา ท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯในภาพรวม  โดยคณบดีให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนงานของคณะฯมคีวามเข้าใจที่ตรงกัน โดยมอบให้
คณะกรรมการฝา่ยบรหิารคณะฯท าหน้าทีจ่ดัประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดนโยบาย/ทบทวนนโยบาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และเนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์มกีารเปลี่ยนแปลง
ผู้บรหิารและนักศกึษาใหม่ในแต่ละปี ดงันัน้จงึต้องมกีารพฒันาผู้เกี่ยวขอ้งให้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ
ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษามหีน้าที่
จดัการความรูด้า้นประกนัคุณภาพการศกึษา มกีารถ่ายทอดนโยบายการให้ความรูด้้านระบบและกลไก
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา มกีารวเิคราะห์ตัวบ่งชี้และแนวปฏิบตัิที่ด ีมกีารจดัท าคู่มอืประกัน
คุณภาพการศกึษา มกีารจดัอบรมเพื่อเพิม่จ านวนผูรู้แ้ละสรา้งเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัตลอดจนอบรมให้ความรู้กบับุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นที่มคีวามส าคญั 
รวมทัง้จดัท าเวบ็ไซต์เผยแพร่ความรู ้และคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองมหีน้าทีจ่ดัท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาเพื่อประเมนิคุณภาพภายในและน าผลการ
ประเมนิไปพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

 
2.2 กลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา 
เพื่อใหน้โยบายและระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามกีารด าเนินงานไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

และมคีวามต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตรจ์งึมกีลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะฯเพื่อก ากบัดแูล 
การด าเนินงานดงันี้ 
 
 
 
 



คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ าคณะฯ ท าหน้าทีพ่ฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายในของคณะฯ ก ากบั ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพของคณะฯและหลกัสตูร ประกอบดว้ย 

 
1.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     ท่ีปรึกษา 

  2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 

  3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

  4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา    กรรมการ 

  5.  หวัหน้ากลุม่วิชา      กรรมการ 

  6.  ประธานคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง  กรรมการ 

  7.  เลขานกุารคณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการและเลขานกุาร 

  8.  เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 
2. คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ าหลกัสตูร ท าหน้าทีพ่ฒันาระบบและกลไกการประกนั 

คุณภาพภายในของหลกัสูตร ก ากบั ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพของหลกัสูตร จดัท ารายงานการ
ประเมนิคุณภาพภายในของหลกัสตูรเสนอต่อคณะและมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

1.  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     ท่ีปรึกษา 

 2.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

         (ผู้อ านวยการหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต)   ประธานกรรมการ 

 3.  ผู้อ านวยการหลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  กรรมการ 

 4.  ผู้อ านวยการหลกัสตูรปริญญาเอก (Ph.D.)   กรรมการ 

 5.  เลขานกุารคณะเศรษฐศาสตร์    กรรมการและเลขานกุาร 

 6.  เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์   ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 
3. คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  

1.   ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุเนตรตรา    จนัทบุร ี  ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.รุง่ระว ี วรีะเวสส ์  กรรมการ 



      3.  ผูช้่วยศาสตราจารยก์นกพร แสงวาร ี  กรรมการ 
4.  คุณสรติา   ปรกักโมดม  กรรมการและเลขานุการ 
 

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ด าเนินงานด้านการประกนัคณุาาพ ได้แก่ การวางแผน ประสานงาน ควบคมุ ดแูล ให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกในการประกนัคณุาาพและสอดคล้องกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยั 

2. ประสานงานกบัสว่นงานย่อยาายในคณะฯ ในการด าเนินการประกนัคณุาาพ 

3. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง จดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานและเอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบ 

4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสูร่ะบบการตรวจสอบและประเมินคณุาาพาายใน 

6. ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุาาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.แผนด าเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดบั 
กิจกรรมประกนั
คณุภาพภายใน 

2562 2563 

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 รบันโยบายจาก

มหาวทิยาลยั 

              

2 ประชุมสรา้งความเขา้ใจ

กบัอาจารยใ์นคณะฯ 

              

 กจิกรรมสรา้งการรบัรู้

เรื่องประกนัคุณภาพแก่

นกัศกึษา 

              

3 แจกเอกสารใหค้ าแนะน า               

4 ก ากบัการท างาน               

5 ตรวจตดิตามการ

ด าเนินงานครัง้ที ่1 

              

6 จดัท ารายงานฉบบัร่าง               

7 ตรวจตดิตามการ

ด าเนินงานครัง้ที ่2 

              

8 ลงระบบ E-SAR               

9 ตรวจประเมนิ               

 
 
 

 


