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ค าน า 
 
 คู่มอืการประกนัคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ฉบบันี้ 
จดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการด าเนินงานดา้นการบรหิารและการจดัการ เพื่อสนับสนุนงาน
ของคณะให้สอดคล้องกบัการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั พฒันาคุณภาพสู่มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ซึง่ในปีการศกึษา 
2563 นี้ ตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากปีการศกึษา 2562 ที่
ผ่านมา ดงันัน้คู่มอืการประกนัคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
ฉบบัปีการศกึษา 2563 ในส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัชี้วดัจงึเหมอืนกบัปีการศกึษา 2562 ที่
ผ่านมา ยกเวน้ในส่วนของระยะเวลาการด าเนินงาน 
   
 จงึหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า คู่มอืการประกนัคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตรฉ์บบันี้จะเป็น
ประโยชน์และสามารถใชเ้ป็นแนวปฏบิตัดิา้นการประกนัคุณภาพภายในคณะฯได ้ 
 
  

                                                                                                                   
                                    

 
                                                                                      

     (ผูช้่วยศาสตราจารย ์สุเนตรตรา จนัทบุร)ี 
                                                    ประธานคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง 
   คณะเศรษฐศาสตร ์
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1.การประกนัคณุภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์
 
1.1 ความจ าเป็นและวตัถปุระสงคข์องการประกนัคณุภาพภายใน 

คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มภีารกจิหลกัด้านการสนับสนุนงานบรหิารและ
การจดัการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษา ภายในมหาวิทยาลยั จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการจดั
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ เพื่อสนองตอบกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลยั คณะฯจงึก าหนดให้มคีู่มอืประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบตัิด้านการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อใหเ้กดิการตดิตามก ากบัการด าเนินงานของฝา่ย ใหเ้ป็นไปตามเกณฑไ์ดม้าตรฐาน 
2. เพื่อทราบผลการด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงาน ก่อนน าไปสู่การจดัท ารายงานการ

ประเมนิตนเอง เพื่อน าเสนอต่อผู้ประเมนิทัง้จากภายในและภายนอก อันมผีลต่อการ
พฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาในโอกาสต่อไป 

 
1.2 หลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพภายใน  
 การประกนัคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์จะค านึงถงึองคป์ระกอบคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกอ. ทัง้ 6 องคป์ระกอบ ก่อนทีจ่ะน ามาพฒันางานตามภารกจิหลกัของฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบั
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เพื่อรองรบัการประเมนิจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 
 
1.3 วิธีการประกนัคณุภาพภายใน 
 1. มอบหมายให้แต่ละฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายกจิการนักศกึษา 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิจ ัย และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกัน
รบัผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน โดยให้รองคณบดีและ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายท าหน้าที่ติดตามการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตวับ่งชี้
ตามเกณฑค์ุณภาพ 

2. ให้ทุกฝ่ายจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน    พรอ้มรวบรวมเอกสารทีใ่ชเ้ป็นหลกัฐาน
อา้งองิส าหรบัผูป้ระเมนิใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑป์ระเมนิ  
 3. ให้ทุกฝ่ายจดัเตรยีมบุคลากรให้พรอ้ม เพื่อรบัการตรวจตดิตามและตรวจประเมนิจาก
คณะกรรมการตรวจตดิตามการประกนัคุณภาพภายในและผูป้ระเมนิจากภายนอก 
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1.4 แผนด าเนินการประกนัคณุภาพภายในปีการศึกษา 2563 

ล าดบั 
กิจกรรมประกนัคณุภาพภายใน 

2563 2564 
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 รบันโยบายจากมหาวทิยาลยั                
2 ประชุมสรา้งความเขา้ใจกบัอาจารย์

ในคณะฯ 
               

3 กจิกรรมสรา้งการรบัรูเ้ร ือ่งการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาใหก้บั
นกัศกึษา 

               

4 แจกเอกสารใหค้ าแนะน า                
5 ก ากบัการท างาน                
6 ตรวจตดิตามการด าเนินงานครัง้ที ่1                
7 จดัท ารายงานฉบบัร่าง                
8 ตรวจตดิตามการด าเนินงานครัง้ที ่2                
9 ลงระบบ E-SAR                
10 ตรวจประเมนิ                
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2.ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ 
 
2.1 การก าหนดองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน 

องคป์ระกอบและตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ก าหนดขึน้จาก
การศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัภารกจิหลกัของหน่วยงานและท าการรวบรวม วเิคราะห์และจดัเขา้
องคป์ระกอบคุณภาพได ้5 องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งชี ้ดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑเ์พ่ือการประกนัคณุภาพภายใน 
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี เกณฑพิ์จารณา 
องคป์ระกอบท ี1  
การผลติบณัฑติ 

1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูร
โดยรวม 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุก 
หลกัสตูรทีค่ณะรบัผดิชอบ 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒิ
ปรญิญาเอก 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ ี
คุณวุฒปิรญิญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะที ่
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

1.4 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลา
เทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

สดัส่วนจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลา 
เทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1.5 การบรกิารนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

1.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

องคป์ระกอบที ่2  
การวจิยั 

2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและ
พฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

2.2 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน
สรา้งสรรค ์

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงาน 
สรา้งสรรคท์ัง้ภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นกัวจิยั 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต่อ 
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

องคป์ระกอบที ่3  3.1 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
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การบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม 
องคป์ระกอบที ่4  
การท านุบ ารงุศลิปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม 
 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

 องคป์ระกอบที ่5  
การบรหิารจดัการ 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ
ก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ
กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5.2 ระบบการประกนัคุณภาพ
หลกัสตูร 

เกณฑม์าตรฐาน 5 ขอ้ 
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