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ค าน า 
 
 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ เพื่อสนับสนุนงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 นี้ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2558-59 
ที่ผ่านมา ดังนั้น คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ฉบับปีการศึกษา 2561 ในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดจึงเหมือนกับปีการศึกษา 2559-
2560 ที่ผ่านมา ยกเว้นในส่วนของระยะเวลาการด าเนินงาน 
   
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ฉบับน้ีจะเป็น
ประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพภายในคณะฯได้  
 
  

                                                                                                                   
                                    

 

                                                                                      
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์) 
   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
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1.การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
1.1 ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน 

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่มีภารกิจหลักด้านการสนับสนุนงานบริหารและ
การจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัด
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ เพื่อสนองตอบกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย คณะฯจึงก าหนดให้มีคู่มือประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการติดตามก ากับการด าเนินงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อทราบผลการด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน ก่อนน าไปสู่การจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง เพื่อน าเสนอต่อผู้ประเมินทั้งจากภายในและภายนอก อันมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 

 
1.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน  
 การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ จะค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกอ. ทั้ง 6 องค์ประกอบ ก่อนท่ีจะน ามาพัฒนางานตามภารกิจหลักของฝ่ายให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 
 
1.3 วิธีการประกันคุณภาพภายใน 
 1. มอบหมายให้แต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกัน
รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน โดยให้รองคณบดีและ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายท าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์คุณภาพ 

2. ให้ทุกฝ่ายจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน    พร้อมรวบรวมเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงส าหรับผู้ประเมินใช้ในการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน  
 3. ให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม เพื่อรับการตรวจติดตามและตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินจากภายนอก 
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1.4 แผนด าเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา  2560 

ล าดับ 
กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 

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. ต.ค. 

1 รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย                
2 ประชุมสร้างความเข้าใจ                
3 แจกเอกสารให้ค าแนะน า                
4 ก ากับการท างาน                
5 ตรวจติดตามการด าเนินงานครั้งที่ 1                
6 จัดท ารายงานฉบับร่าง                
7 ตรวจติดตามการด าเนินงานครั้งที่ 2                
8 ลงระบบ E-SAR                
9 ตรวจประเมิน                
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2.ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
2.1 การก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ก าหนดข้ึนจาก
การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานและท าการรวบรวม วิเคราะห์และจัดเข้า
องค์ประกอบคุณภาพได้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
องค์ประกอบที 1  
การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย7ประจ าคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย7ประจ าคณะท่ี 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2  
การวิจัย 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4  
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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