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คาํนํา 
 นกัศกึษาหลายคนอาจกาํลงัสงสยัวา่ การประกนัคุณภาพการศกึษา
คืออะไร และมีความเกีAยวข้องกับตัวนักศึกษาอย่างไรบ้ าง คณ ะ
เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจงึเหน็ควรใหจ้ดัทําคู่มอืการประกนั
คุณภาพการศึกษา ฉบบันักศึกษา ระดบัอุดมศึกษานีO โดยมุ่งหวงัเพืAอให้
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศกึษาทีAมต่ีอตวันักศกึษาเอง หากมขีอ้แนะนําหรอืขอ้ผดิพลาด
ประการใด คณะผูจ้ดัทาํขอน้อมรบัไวแ้ละขออภยัมา ณ ทีAนีOดว้ย 
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มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ฉบบันักศึกษา ระดบัอดุมศึกษา 

๑. ทาํไมต้องมีการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา  
 สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง เช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ของเรานั Oน มพีนัธกจิหลกัทีAจะตอ้งปฏบิตัอิยู ่๔ ประการคอื การผลติบณัฑติ 
การวิจัย  การให้บ ริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทํ านุบํ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ซึAงการดําเนินงานตามพนัธกจิดงักล่าวใหลุ้ล่วงสําเรจ็ตาม
เป้าหมายทีAได้วางไวน้ั Oน มคีวามสําคญัอย่างยิAงต่อการพฒันาประเทศชาต ิ
อย่างไรกต็าม มปัีจจยับางประการทีAทําใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาใน
ระดับ อุดมศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท เช่น  แนวโน้มคุณ ภาพของ
สถาบนัอุดมศกึษาและบณัฑติภายในประเทศทีAมแีนวโน้มแตกต่างกนัมาก
ขึOน ความทา้ทายในการแขง่ขนัของนักศกึษา และบณัฑติกบัประเทศเพืAอน
บา้น อนัเป็นผลมาจากการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน เป็นตน้  
 ดว้ยเหตุนีO การประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา ภายใต้
การกํากับดูแลโดย สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกว.) จงึมคีวามสําคญัในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนืA อง เพืAอสร้างความมั Aนใจแก่สังคมว่า สถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศทุกแห่งสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 
ตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึOน ไม่ว่าจะเป็นการ
สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลติ
จรงิทั Oงอุตสาหกรรมและบรกิาร การพฒันาอาชพี คณุภาพชวีติ ความเป็นอยู่
ระดบัทอ้งถิAนและชมุชนได ้
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๒. มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ
อย่างไร  
 มหาวทิยาลยัรามคําแหงได้ดําเนินงานตามพนัธกิจหลกั ๔ ด้าน 
โดยมทีิศทางตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัทีA ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัทีA ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยจากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืAอง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑ กําหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบนัอุดมศกึษาเป็น ๔ กลุ่ม โดย มหาวิทยาลยัรามคาํแหงของเราจดั
อยู่ใน กลุ่ม ข สถาบนัทีRเน้นระดบัปริญญาตรี หมายความถงึ สถาบนัทีA
เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพืA อให้ได้บัณฑิตทีAมีความรู้
ความสามารถเป็นหลกัในการขบัเคลืAอนการพฒันาและการเปลีAยนแปลงใน
ระดบัภูมภิาค สถาบนัมบีทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงาน 
ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพืAอรองรบัการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการ
จดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาโทดว้ย
กไ็ด ้
 จากทีAกลา่วมาจะเหน็ไดว้า่ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีส่วนสาํคญั
ในการพฒันาประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญา
ตรี และปริญญาโท เพืRอเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการกระจาย
โอกาส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลาย
รปูแบบ ในลกัษณะการศึกษาเพืRอปวงชนให้มีความรู้คู่คณุธรรม 
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๓. แล้วการประกนัคณุภาพการศึกษาเกีRยวข้องกบันักศึกษาอย่างไร   
 เพืAอให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างทั Aวถึงและมีประสิทธิภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในตั Oงแต่ในระดบัหลกัสตูร เพืAอใหนั้กศึกษาทุกคนทีR
จบออกไปเป็นบณัฑิตมีคุณลกัษณะพึงประสงค์และเป็นบณัฑิตทีRมี
คุณภาพ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลกัสูตร (ดภูาคผนวก) โดยเฉพาะองคป์ระกอบทีR ๓ ว่าด้วยเรืRองของ
นักศึกษา กําหนดให้มีการดูแลนักศึกษาตั Oงแต่การรบันักศึกษา เตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ส่งเสรมิและพฒันานักศกึษา การควบคุมดูแล
การใหค้าํปรกึษาวชิาการ ตลอดจนแนะแนวแก่นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีA ๒๑ และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศกึษา รวมไปถึง ระดบัคณะ ในองค์ประกอบทีR ๑ ว่าด้วยเรืRองการ
ผลิตบณัฑิต ตวับ่งชี\ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ตวับง่ชี\ทีR ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ดภูาคผนวก)  
 ดว้ยเหตุนีO คณะเศรษฐศาสตรจึ์งได้ดาํเนินการในส่วนดงักล่าว
มาอย่างต่อเนืR อง ไม่ว่าจะเป็นการจดัโครงการทีR เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์พิธีผกูข้อมือรบัขวญั
เข้าศึกษา โครงการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน โครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม โครงการฝึกทักษะอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โครงการปัจฉิมนิเทศบณัฑิตเศรษฐศาสตร ์ฯลฯ  
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 นอกจากนี\  ยงัมีคณาจารย์และหน่วยงานสนับสนุนภายใน 
อาทิเช่น หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยทะเบียน และหน่วยส่งเสริม
วิชาการ ฯลฯ ร่วมกบัชมรมเศรษฐศาสตร์ซึRงมีการดําเนินงานโดย
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทีRคอยดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาในด้านต่างๆ เพืRอให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข และสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีRหลกัสตูรกาํหนดได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
๔. กิจกรรมทีRกล่าวมาทั \งหมดจะเป็นประโยชน์กบันักศึกษาได้จริงหรือ  
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดกลไกในการดําเนินงานด้าน
นักศึกษาเพืRอให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาสูงสุด โดยมีการแต่งตั \ง
คณ ะกรรมการส่งเสริมและพัฒ นานักศึกษาและศิษย์เก่าคณ ะ
เศรษฐศาสตร ์ประกอบด้วยความร่วมมือของหน่วยกิจการนักศึกษา 
ชมรมและอาจารยที์Rปรึกษาชมรมเศรษฐศาสตร ์และตวัแทนศิษยเ์ก่า 
ทําหน้าทีRในการร่วมพิจารณาการดําเนินงานด้านนักศึกษา โดยใช้
แนวทางการจดักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย ๔ ขั Oนตอน คอื การวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานและเก็บขอ้มูล (Do) การประเมนิคุณภาพ (Check/Study) 
และการเสนอแนวทางการปรบัปรงุ (Act) โดยมรีายละเอยีดดงันีO 
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 P = เริAมกระบวนการวางแผนการประเมนิตั Oงแต่ปีการศกึษา โดยนํา
ผลการประเมินปีก่อนหน้านีOมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บ
ขอ้มูลตั Oงแต่เดอืนมถุินายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศกึษาแบบเดมิ 
หรอืตั Oงแต่เดอืนสงิหาคม กรณใีชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศกึษาตามอาเซยีน 
 D = ดําเนินงานและเกบ็ขอ้มูลบนัทกึผลการดําเนินงานตั Oงแต่ต้นปี
การศกึษา คอืเดอืนทีA ๑ – เดอืนทีA ๑๒ ของปีการศกึษา (เดอืนมถุินายน – 
กรกฎาคม ปีถดัไป) 
 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดบัหลกัสูตร คณะ และ
สถาบนั ระหว่างเดอืนมถุินายน – สงิหาคม หรอืเดอืนสงิหาคม – ตุลาคม 
ของปีการศกึษาถดัไป 
 A = วางแผนปรบัปรุงและดําเนินการปรบัปรุงตามผลการประเมนิ 
โดยคณะกรรมการบรหิารระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดย
นําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรบัปรุงการดําเนินงาน (รวมทั Oงขอ้เสนอแนะของสภา
มหาวทิยาลยั)  มาจดัทําแผนปฏบิตักิารประจําปีและเสนอตั Oงงบประมาณปี
ถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี หรือ
งบประมาณพเิศษกไ็ด ้
 
๕. ถ้าต้องการให้ข้อเสนอแนะเพิRมเติมในการจดักิจกรรมนักศึกษาได้
ไหม  
 นักศึกษาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึAงในการให้ข้อคิดเห็นเพิAมเติม
สาํหรบัการจดักจิกรรมโครงการสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษาทีAเป็นประโยชน์          
โดยสามารถตดิต่อผา่นชอ่งทางต่างๆ ไดด้งันีO 
 - หน่วยกจิการนักศกึษา อาคาร ECB ๑ ชั Oน ๑ คณะเศรษฐศาสตร ์   
หรอืเบอรต์ดิต่อ ๐-๒๓๑๐-๘๕๒๘ 
 - อาจารย์กมลรตัน์ ถิระพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อาคาร ECB ๒ ชั Oน � หอ้ง ���  
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            - คณะเศรษฐศาสตร ์(Facebook username: คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง) 
 - ชมรม เศรษฐศาสตร์ (Facebook username:Economic Club 
RU.) หรอืตดิต่อ อาจารยว์นิิดา  พมิพโ์คตร อาคาร ECB ๒ ชั Oน � หอ้ง ��� 
(อาจารยท์ีAปรกึษาชมรมฯ)   
 ทา้ยทีAสุดนีO คณะเศรษฐศาสตรย์นิดตีอ้นรบันกัศกึษาทุกคนทีAเขา้มา
เป็นส่วนหนึAงของครอบครวัชาวเศรษฐศาสตรร์ามคําแหง พวกเราหวงัเป็น
อยา่งยิAงวา่ จะสามารถดแูลนกัศกึษาใหใ้ชช้วีติในรั Oวมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
นีOอยา่งมคีวามสขุ ขอใหน้กัศกึษามคีวามมุง่มั Aน อดทน ไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
และตั Oงใจศกึษาเล่าเรยีน จนสําเรจ็การศกึษาเป็นเศรษฐศาสตรบณัฑติได้
อยา่งสมภาคภมู ิ

--------------------------------------------------------- 
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หมวดทีR 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา  
 1.1  คณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา  
    1.1.1 มปีระสทิธภิาพ 
    1.1.2 มเีหตุมผีล 
    1.1.3 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
    1.1.4 มจีติสาธารณะและมคีวามเป็นธรรม 
 1.2 กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา  
    1.2.1 กจิกรรมทางวชิาการ 
    1.2.2 ทศันศกึษา 
 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนที7ใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
C) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(Ethics and Moral) 
1.1  มวีนิยัและความรบัผดิชอบ    

 ต่อหน้าที;  มคีวามมุง่มั ;นใน  
 การทาํงานใหส้าํเรจ็  

1.2  มนํีFาใจ มจีติอาสา                    
 จติสาธารณะ เหน็แก่ 
 ประโยชน์สว่นรวม 
 และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื;น   

1.3  มคีวามพอเพยีง 
1.4  มคีวามซื;อสตัย ์กตญัS ู    

 เที;ยงธรรม 
1.5  สภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน    
1.6  รูจ้กักาลเทศะ ใจกวา้ง  

 รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื;น      

1.1 มกีารยกตวัอยา่ง   
      ประกอบจาก 
      บทความจาก 
      หนงัสอืพมิพ ์1.2  
      ยกกรณศีกึษา 
1.3 เขา้ชั Fนเรยีนใหต้รงเวลา 
1.4 การแต่งกายใหส้ภุาพ 
      เรยีบรอ้ย 
].^ สอดแทรกเรื;องคณุธรรม 
 

].] สงัเกตจากพฤตกิรรม 
ในชั Fนเรยีน  

1.2 ไมม่กีารทุจรติในการสอบ 
1.3 ประเมนิจากเขา้ชั Fนเรยีน     
      ตรงเวลา 
1.4 ประเมนิจากการแต่งกาย 
      ถกูตอ้งตามระเบยีบของ 
      มหาวทิยาลยั 
1.5 ประเมนิจากการเขา้รว่ม 
      กจิกรรม 
1.6 การอา้งองิเอกสารการ 
      คน้ควา้เมื;อนําผลงานของ 
      ผูอ้ื;นมาใช ้

 



๑๐ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนที7ใช้พฒันา 
กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1.6 มจีติสาํนึกและตระหนกั      
     ในการปฏบิตัติาม 
     จรรยาบรรณทางวชิาการ 
1.7 เคารพและปฏบิตัติาม 
     กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของ 
     องคก์รและสงัคม 

  

V) ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มคีวามรอบรูอ้ยา่ง   
      กวา้งขวางในหลกัการ   
      ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์  
e.e สามารถนําไปประยกุต ์     
      ใชใ้นการทาํงานได ้
e.f สามารถตดิตาม 
      ความกา้วหน้า 
      ทางวชิาการได ้    
e.g สามารถตดิตามการ 
      เปลี;ยนแปลงสภาวะ 
      เศรษฐกจิและสงัคมของ 
      ประเทศและต่างประเทศได ้
e.^ สามารถบรูณาการณ์ความรู ้
      ทางเศรษฐศาสตรก์บัความรู ้   
      ในวชิาอื;น ๆ ที;เกี;ยวขอ้งกนั 
      ได ้ 

2.1 ใชว้ธิสีอนแบบบรรยาย 
e.e มกีระบวนการสบืคน้  
     และนําหลกัเศรษฐศาสตร ์
     มาใชเ้ป็นพืFนฐานในการ 
     เรยีนได ้
e.f ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาใน 
     อดตีและปัจจบุนั 
e.g ศกึษาดงูาน 
e.^ เชญิวทิยากรที;ม ี
      ประสบการณ์ตรงมา       
      บรรยายพเิศษ  
 

2.1 คาํถามอตันยัหรอืปรนยั 
e.e การนําเสนอรายงานคน้ควา้ 
e.f ประเมนิจากงานท 
      มอบหมาย 
e.g ประเมนิจากการสงัเกต 
      พฤตกิรรมการเรยีน 
e.^ ประเมนิสรปุความเขา้ใจ    
      จากการฟังวทิยากรบรรยาย 
      พเิศษ  
 

\) ด้านทกัษะทางปัญญา    
(Cognitive Skills)  
f.] เป็นผูใ้ฝ่รู ้และมคีวาม  
      สามารถในการเรยีนรู ้
      ตลอดชวีติ 
f.e สามารถคดิ วเิคราะห ์     
      และตดัสนิใจบนพืFนฐาน    
      ของทฤษฎเีหตุผล   
      มวีสิยัทศัน์   
      และความคดิสรา้งสรรค ์

3.1 ฝึกตอบปัญหาและแสดง 
     ความคดิเหน็ในชั Fนเรยีน 
3.2 การอภปิรายกลุม่  
3.3 ฝึกวเิคราะหแ์กปั้ญหา 
     จากกรณศีกึษา   
     โดยอา้งองิหลกัทฤษฎ ี
     เศรษฐศาสตรไ์ดอ้ยา่ง 
     ถกูตอ้ง 
3.4 แนะนําวธิแีละการเขา้ถงึ 
     แหลง่ขอ้มลูในการคน้ควา้ 

3.] ดจูากรายงานที;นําเสนอ 
3.e ทดสอบโดยขอ้เขยีน 
3.f การแสดงความคดิเหน็ใน    
     ชั Fนเรยีน 
3.4 ประเมนิจากอภปิรายกลุม่ 

 
 
 



๑๑ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนที7ใช้
พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

!.! นําความรูม้าประยกุตใ์ช ้       
     ในชวีติประจาํวนั และ 
     แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง 
     เหมาะสม 
!.F มสีามารถสบืและคน้หา 
     ขอ้เทจ็จรงิจากแหลง่ขอ้มลู 
     ต่างๆทีMหลากหลายและใช ้
     ขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
3.5 สามารถศกึษาวเิคราะห ์
     ปัญหา และหาแนว 
     ทางแกไ้ข 

  

F) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ์   
    ระหวา่งบุคคลและความ  
    รบัผดิชอบ   
    (Interpersonal Skills   
    and Responsibility) 
F.i มคีวามสามารถในการ 
     ทาํงานเป็นทมี  ปรบัตวัให ้
     เขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร   
     สามารถทาํงานรว่มกบั 
     ผูอ้ืMนได ้
F.k ตระหนกัถงึสทิธขิอง 
      ตนเองและผูอ้ืMน และ 
      ยอมรบัในความแตกต่าง 
      หลากหลายของมนุษย ์  
4.3 มคีวามสามารถในการ 
     วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา   
     ของตนเองและของกลุม่ 
4.4 วางตวัและแสดง         
      ความคดิเหน็ไดเ้หมาะสม 
       กบับทบาท หน้าทีM  
       ความรบัผดิชอบ 
4.5 สามารถวางแผนและ 
     รบัผดิชอบการเรยีนรูแ้ละ 
     พฒันาตนเองอยา่งต่อเนืMอง 

4.1 มอบหมายงานกลุม่ 
      ใหท้าํ 
4.2 มกีารกาํหนดความ 
     รบัผดิชอบ 
4.3 แนะนําการวา่งตวั 

     ใหเ้หมาะสมในสงัคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.1 ประเมนิจากความสามารถ 
      ในการปรบัตวัเพืMอรว่มงาน 
      กบัผูอ้ืMนในฐานะผูนํ้าหรอืผู ้
      ตาม ในการดาํเนินงาน 
4.2 ประเมนิจากความสามารถ 
      ในการจดัการกบัปัญหา 
      ต่างๆโดยใชค้วามสมัพนัธ ์
      ระหวา่งบุคคล 
4.3 ใหป้ระเมนิกนัเองตาม 
      แบบฟอรม์ทีMกาํหนด 

 
 



๑๒ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

กลยทุธก์ารสอนที7ใช้
พฒันา 

กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

C) ด้านทกัษะการวิเคราะห ์      
    เชิงตวัเลข การสื7อสาร   
    และการใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  (Numerical   
    Analysis, 
    Communication and 
    Information  
    Technology Skills) 
r.i สามารถใชภ้าษาในการ 
     ตดิต่อสืMอความหมายไดด้ ี 
     ทั tงการฟัง พดู อ่าน เขยีน 
r.k สามารถวเิคราะหเ์ชงิ 
     ตวัเลขและแปล 
     ความหมายไดอ้ยา่ง 
     ถกูตอ้ง  
r.! สามารถใชเ้ทคโนโลย ี
     สารสนเทศในการสืMอสาร   
     ศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์
     และคดัเลอืก ขอ้มลูจาก 
     แหลง่ความรูต่้าง ๆ ได ้
     อยา่งเหมาะสม 

5.1 มกีารวเิคราะหโ์ดยใช ้
     ความรูท้างสถติ ิและ 
     คณติศาสตร ์
5.2 มกีารนําเสนอขอ้มลูทาง 
     อนิเตอรเ์น็ต 
5.3 มกีารแนะนําเทคนิค          
     การสบืคน้ขอ้มลูและม ี
     การมอบหมายงานดว้ย 
     การสบืคน้ขอ้มลูดว้ย 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.4 แนะนํารปูแบบ                
     การนําเสนอทีMเหมาะสม 
     กบักลุม่บุคคล 
r.r สอนการใช ้Program  
     สาํเรจ็รปูในการ 
     ประมวลผลขอ้มลูทาง 
     เศรษฐศาสตร ์

5.1 ประเมนิผลจาก.  

     ความสามารถในการ 
     คดักรองขอ้มลูและแปล 
     ความหมายของขอ้มลู 
     ทางสถติแิละคณติศาสตร ์
     ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5.2 ประเมนิจากการนําเสนอใน 
     ชั tนเรยีน การใชภ้าษาและ 
     วจิารณญาณเป็นรายบุคคล 
     หรอืเป็นกลุม่ 
5.3 ประเมนิจากการเลอืกและ 
     ประยกุตใ์ชเ้ครืMองมอืสืMอสาร 
     ทางอเิลก็ทรอนิคสไ์ดอ้ยา่ง 
     เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

องคป์ระกอบที- . นักศึกษา 
  ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ5นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ>ง คือ 
นกัศกึษาระบบประกนัคุณภาพนกัศกึษาตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการรบัหรอืคดัเลอืกนกัศกึษา
เขา้ศกึษา ในหลกัสตูรซึ>งตอ้งเป็นระบบที>สามารถคดัเลอืกนักศกึษาที>มคีุณสมบตัแิละความ
พรอ้มใน การเรยีนในหลกัสตูรจนสาํเรจ็การศกึษา และการสง่เสรมิพฒันานกัศกึษาใหม้คีวาม
พร้อมทางการเรยีนและมีกิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่างๆ เพื>อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลกัสูตร มทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที> QR และสาํหรบัหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา มทีกัษะการวจิยัที>สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
  ทกัษะที>จําเป็นสําหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที> QR ประกอบดว้ย V กลุ่มหลกั 
ได้แก่ (R) กลุ่มวิชาหลกั (core subjects) (Q) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career 
skills) (j) กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม (learning and innovation skills) และ (4) 
กลุม่ทกัษะสารสนเทศ สื>อและเทคโนโลย ี(information, media and technology skills)  
 
ทกัษะสาํคญัที-คนส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมาก คอื  
    1) กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ไดแ้ก่ (1) การคดิเชงิวพิากษ์และการ
แก้ ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค ์
(innovation and creativity) (3) การสื>อสารและความร่วมมือกัน (communication and 
collaboration)  
    2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื>อ และเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื>อ (media 
literacy) และ การรู ้ICT (ICT literacy)  
    3 ) ก ลุ่ ม ทักษ ะชีวิต และอาชีพ  (life and career skills) ป ระกอบ ด้ วย
ความสามารถในการปรบัตวัและยดืหยุน่ (adaptability and flexibility) ความคดิรเิริ>มและการ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและขา้มวฒันธรรม 
(social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและรบัผดิชอบต่อสงัคม(leadership and 
social responsibility) 
  การประกนัคุณภาพหลกัสูตรในองค์ประกอบด้านนักศกึษา เริ>มดําเนินการ
ตั 5งแต่ระบบการรบันักศึกษา การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา และผลลพัธ์ที>เกิดขึ5นกับ
นกัศกึษา ภายใตก้ารดาํเนินการดงักลา่วใหพ้จิารณาจากตวับง่ชี5ดงัต่อไปนี5 
   ตวับง่ชี5ที> 3.1 การรบันกัศกึษา 
   ตวับง่ชี5ที> 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศกึษา 
   ตวับง่ชี5ที> 3.3 ผลที>เกดิกบันกัศกึษา 
 
  



๑๔ 

ตวับง่ชีhที7 3.1 การรบันักศึกษา 
ชนิดของตวับง่ชีh กระบวนการ 
คาํอธิบายตวับง่ชีh คุณสมบตัขิองนกัศกึษาทีMรบัเขา้ศกึษาในหลกัสตูรเป็นปัจจยัพืtนฐานของ

ความสําเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบ
หลกัสตูร ซึMงจาํเป็นตอ้งมกีารกาํหนดคณุสมบตัขิองนกัศกึษาทีMสอดคลอ้ง
กับลักษณะ ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ทีMใช้ในการ
คดัเลอืกต้องมคีวามโปร่งใส ชดัเจน และสอดคล้องกบั คุณสมบตัิของ
นักศึกษาทีMกําหนดในหลกัสูตร มเีครืMองมอืทีMใช้ในการคดัเลอืก ขอ้มูล 
หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้ นักศึกษาทีMมีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั MนทีMจะเรยีน และมีเวลาเรยีนเพียงพอ 
เพืMอให ้สามารถสาํเรจ็การศกึษาไดต้ามระยะเวลาทีMหลกัสตูรกาํหนด 
        ในการรายงานการดํ า เนิน งานตามตัวบ่ งชีt นีt  ให้ อธิบ าย
กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน ประเด็นทีMเกีMยวข้อง
ดงัต่อไปนีt  
- การรบันกัศกึษา  
- การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
ในการรายงานเพื7อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใดให้พิจารณาใน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทั hงหมดที7ทําให้ได้นักศึกษาที7 มี 
ความพร้อมที7จะเรียนในหลกัสตูร 

เกณฑก์ารประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

� ไมม่รีะบบ 
• ไมม่กีลไก 
    ไมม่แีนวคดิ  
    ในการกาํกบั    
    ตดิตามและ 
    ปรบัปรงุ 
• ไมม่ขีอ้มลู 
    หลกัฐาน 

• มรีะบบ  
  มกีลไก 
• ไมม่กีารนํา 
   ระบบกลไก 
   ไปสูก่าร   
   ปฏบิตั ิ
   ดาํเนินงาน 

•  มรีะบบมี
กลไก 

• มกีารนํา
ระบบกลไก 
ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ 
ดาํเนินงาน 

• มกีาร
ประเมนิ 
กระบวนการ 

• ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/
บรูณาการ 
กระบวนการ 

•  มรีะบบ มี
กลไก 

•  มกีารนํา
ระบบกลไก 
ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ 
ดาํเนินงาน 

•  มกีาร
ประเมนิ 
กระบวนกา
ร 

•  มกีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/
บรูณาการ 
กระบวนกา
รจากผล 
การประเมนิ 

• มรีะบบ 
มกีลไก 

• มกีารนําระบบ
กลไก ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ    
ดาํเนินงาน 

• มกีารประเมนิ 
กระบวนการ 

• มกีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/บรูณา
การ 
กระบวนการ
จากผล การ
ประเมนิ 

• มผีลจากการ
ปรบัปรงุเหน็ 
ชดัเจนเป็น  
รปูธรรม 

� มรีะบบมกีลไก 
� มกีารนําระบบกลไก 
    ไปสูก่ารปฏบิตั/ิ 
    ดาํเนินงาน 
� มกีารประเมนิ 
    กระบวนการ 
� มกีารปรบัปรงุ/พฒันา 

กระบวนการจากผล 
การประเมนิ 

� มผีลจากการปรบัปรงุ 
เหน็ชดัเจนเป็น
รปูธรรม 
มแีนวทางปฏบิตัทิีLดี
โดย 
มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
ยนืยนัและกรรมการ  
ผูต้รวจประเมนิ
สามารถ 
ใหเ้หตุผลอธบิายการ 
เป็นแนวปฏบิตัทิีLดไีด ้
ชดัเจน 

  



๑๕ 

ตวับง่ชีhที7 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ชนิดของตวับง่ชีh กระบวนการ 
คาํอธิบายตวับง่ชีh ในชว่งปีแรกของการศกึษา ตอ้งมกีลไกในการพฒันาความรูพ้ืtนฐานหรอื

การเตรยีมความพรอ้ม ทางการเรยีนแก่นกัศกึษา เพืMอใหม้คีวามสามารถ
ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก 
กลางคนัน้อย ในระหว่างการศกึษามกีารจดักจิกรรมการพฒันาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั tงกิจกรรมใน ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีทีMมีจิตสํานึก
สาธารณะ มกีารวางระบบการดูแล ใหค้ําปรกึษาจากอาจารย์ทีMปรกึษา
วชิาการ (ระดบัปรญิญาตร ีโท เอก) ระบบการป้องกนัหรอืการบรหิาร
จดัการ ความเสีMยงของนกัศกึษา เพืMอใหส้ามารถสาํเรจ็การศกึษาไดต้าม
ระยะเวลาทีMหลกัสูตรกําหนด รวมทั tงการส่งเสรมิ การเผยแพร่ผลงาน
วชิาการของนักศกึษา การสรา้งโอกาสการเรยีนรูท้ีMส่งเสรมิการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีM  21 ให้ได้
มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตวับ่งชีtนีt ใหอ้ธบิาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเดน็ต่อไปนีt  
– การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นกัศกึษาปรญิญาตร ี 
- การควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์แก่บณัฑติศกึษา  
- การพฒันาศกัยภาพนักศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษทีM 21  
ในการประเมินเพื7อให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พิจารณา
ในภาพรวมของผลการ ดําเนินงานทั hงหมด ที7ทําให้ได้นักศึกษา
เรียนอย่างมีความสขุและมีทกัษะที7จาํเป็นต่อการประกอบอาชีพใน 
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

เกณฑก์ารประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

� ไมม่รีะบบ 

• ไมม่กีลไก 
    ไมม่แีนวคดิ  
    ในการกาํกบั    
    ตดิตามและ 
    ปรบัปรงุ 

• ไมม่ขีอ้มลู 
    หลกัฐาน 

• มรีะบบ  
  มกีลไก 

• ไมม่กีารนํา 
   ระบบกลไก 
   ไปสูก่าร   
   ปฏบิตั ิ
   ดาํเนินงาน 

•  มรีะบบมี
กลไก 

• มกีารนํา
ระบบกลไก 
ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ 
ดาํเนินงาน 

• มกีาร
ประเมนิ 
กระบวนการ 

• ไมม่กีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/
บรูณาการ 
กระบวนการ 

•  มรีะบบ มี
กลไก 

•  มกีารนํา
ระบบกลไก 
ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ 
ดาํเนินงาน 

•  มกีาร
ประเมนิ 
กระบวนกา
ร 

•  มกีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/
บรูณาการ 
กระบวนกา
รจากผล 
การประเมนิ 

• มรีะบบ 
มกีลไก 

• มกีารนําระบบ
กลไก ไปสูก่าร
ปฏบิตั/ิ    
ดาํเนินงาน 

• มกีารประเมนิ 
กระบวนการ 

• มกีาร
ปรบัปรงุ/ 
พฒันา/บรูณา
การ 
กระบวนการ
จากผล การ
ประเมนิ 

• มผีลจากการ
ปรบัปรงุเหน็ 
ชดัเจนเป็น  
รปูธรรม 

� มรีะบบมกีลไก 
� มกีารนําระบบกลไก 
    ไปสูก่ารปฏบิตั/ิ 
    ดาํเนินงาน 
� มกีารประเมนิ 
    กระบวนการ 
� มกีารปรบัปรงุ/พฒันา 

กระบวนการจากผล 
การประเมนิ 

� มผีลจากการปรบัปรงุ 
เหน็ชดัเจนเป็นรปูธรรม 
มแีนวทางปฏบิตัทิีLดโีดย 
มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
ยนืยนัและกรรมการ  
ผูต้รวจประเมนิสามารถ 
ใหเ้หตุผลอธบิายการ 
เป็นแนวปฏบิตัทิีLดไีด ้
ชดัเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 
ตวับง่ชีhที7 3.3 ผลที7เกิดกบันักศึกษา 
ชนิดของตวับง่ชีh ผลลพัธ◌์ 
คาํอธิบายตวับง่ชีh ผลการประกนัคุณภาพควรทําให้นักศกึษามคีวามพรอ้มทางการเรยีน         

มอีตัราการคงอยู่ของนักศกึษาในหลกัสตูรสงูอตัราการสาํเรจ็การศกึษา
ตามหลกัสตูรสงูนกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรและผลการ จดัการ       
ขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาในการรายงานการดาํเนินงานตามตวับ่งชีtนีtให้
อธบิายกระบวนการ หรอืแสดงผลการดาํเนินงานในประเดน็ต่อไปนีt 
- การคงอยู ่
- การสาํเรจ็การศกึษา 
- ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

� ไมม่กีา
รายงาน  
   ผลการดาํเนิน 
   งาน 

• มกีาร
รายงาน 

  ผลการ  
  ดาํเนินงานใน  
  บางเรืLอง 

• มกีาร
รายงาน  
ผลการ 
ดาํเนินงาน 
ครบทกุ 
เรืLองตาม 
คาํอธบิาย 
ในตวับง่ช ี

•  มกีารรายงาน
ผลการ
ดาํเนินงาน
ครบทกุเรืLอง
ตาม
คาํอธบิายใน
ตวับง่ชีS 

•  มแีนวโน้ม 
ผลการ 
ดาํเนินงานทีL 
ดขี ึSนในบาง 
เรืLอง 

• มกีาร
รายงานผล
การ
ดาํเนินงาน
ครบทกุ  
เรืLองตาม   
คาํอธบิายใน
ตวับง่ชีS 

• มแีนวโน้ม
ผล 
การดาํเนิน 
งานทีLดขี ึSน
ใน  
ทกุเรืLอง 

� มกีารรายงานผลการ 
   ดาํเนินงานครบทกุเรืLอง 
   ตามคาํอธบิายในตวับง่ชีS 
� มแีนวโน้มผลการ 
   ดาํเนินงานทีLดขี ึSนในทกุ 
   เรืLอง 
� มผีลการดาํเนินงานทีL  
   โดดเดน่เทยีบเคยีงกบั 
   หลกัสตูรนั Sนในสถาบนั  
   กลุม่เดยีวกนัโดยม ี 
   หลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
   ยนืยนัและกรรมการ  
   ผูต้รวจประเมนิสามารถ 
   ใหเ้หตุผลอธบิายวา่เป็น 
   ผลการดาํเนินงานทีL  

โดดเดน่อยา่งแทจ้รงิ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
ตวับง่ชีhที7 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตวับง่ชีh กระบวนการ 
คาํอธิบายตวับง่ชีh คณะควรจดับรกิารดา้นต่างๆ ใหน้กัศกึษาและศษิยเ์ก่าในกจิกรรมทีMเป็น

ประโยชน์กบันักศกึษา เพืMอการดํารงชวีติอย่างมคีวามสุขและคุม้ค่าใน
ระหว่างการใชช้วีติในคณะ ตั tงแต่การใหค้ําปรกึษา ทั tงดา้นวชิาการและ 
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานทีMให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรยีมความพร้อมเพืMอการทํางานเมืMอ
สําเรจ็การศกึษา ขอ้มูลข่าวสาร ความเคลืMอนไหวในและนอกสถาบนัทีM
จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั tงหมดต้องให้
ความสาํคญักบั การบรกิารทีMมคีุณภาพและเกดิประโยชน์แก่ผูร้บับรกิาร
อยา่งแทจ้รงิ 

เกณฑม์าตรฐาน 1. จดับรกิารให้คําปรกึษาทางวชิาการ และการใช้ชวีติแก่นักศกึษาใน
คณะ  

2. มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีMใหบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร 
แหลง่งานทั tงเตม็เวลาและ นอกเวลาแก่นกัศกึษา  

3. จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพืMอการทํางานเมืMอสาํเรจ็การศกึษาแก่
นกัศกึษา  

4. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 1-3 ทุก
ขอ้ไมต่ํMากวา่ 3.51 จาก คะแนนเตม็ 5  

5. นําผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบ้รกิารและการ
ใหข้อ้มลู เพืMอส่งใหผ้ล การประเมนิสงูขึtนหรอืเป็นไปตามความคาดหวงั
ของนกัศกึษา  

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีMเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า 

 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

 
 



๑๙ 

ตวับง่ชีhที7 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ชนิดของตวับง่ชีh กระบวนการ 
คาํอธิบายตวับง่ชีh คณะตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนกัศกึษาต่างๆ อยา่งเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีM
ดาํเนินการทั tงโดยคณะและโดยองคก์รนกัศกึษา เป็นกจิกรรมทีMผูเ้ขา้รว่ม
จะมีโอกาส ได้รบัการพฒันาสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจรยิธรรม โดยสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีMพงึ ประสงค ์
ทีMประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ (5) ทกัษะ การวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสืMอสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณลกัษณะของบณัฑติทีMพงึประสงค ์ทีMคณะ 
สถาบนั และสภา/องคก์รวชิาชพีไดก้ําหนดเพิMมเตมิ ตลอดจนสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ และ นําหลกั PDSA / PDCA (Plan, 
Do, Study/Check, Act) ไปใชใ้นชวีติประจําวนัเป็นการพฒันาคุณภาพ
นกัศกึษา อยา่งยั Mงยนื 

เกณฑม์าตรฐาน 1. จดัทาํแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นกัศกึษามสีว่นรว่มในการจดัทาํแผนและการจดักจิกรรม  

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ใหด้าํเนินกจิกรรมทีMสง่เสรมิ
คณุลกัษณะบณัฑติตาม มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุแิหง่ชาต ิ5 ประการ ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย  
     (1) คณุธรรม จรยิธรรม  
     (2) ความรู ้ 
     (3) ทกัษะทางปัญญา  
     (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  
     (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสืMอสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
         สารสนเทศ  

3. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคณุภาพแก่นกัศกึษา  

4. ทกุกจิกรรมทีMดาํเนินการ มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ตาม 

    วตัถุประสงคข์องกจิกรรมและนําผล การประเมนิมาปรบัปรงุการ 

    ดาํเนินงานครั tงต่อไป  

5. ประเมนิความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันา   
    นกัศกึษา  

6. นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรม 

    เพืMอพฒันานกัศกึษา 



๒๐ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารดาํเนินการ 

1 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

ตวัอย่างการเขียนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา BCCD 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖F 

 
๑. หน่วยงานที7รบัผิดชอบ  :    งานบรกิารการศกึษา คณะเศรษฐศาสตร ์รว่มกบัคณะกรรมการสง่เสรมิ 
                                       และพฒันานกัศกึษาและศษิยเ์ก่าคณะเศรษฐศาสตร ์
๒. สถานภาพโครงการ  :  R  โครงการเดมิ   £ โครงการใหม ่  £  โครงการต่อเนื;อง 
๓. แผนงาน  :  จดัการศกึษาอุดมศกึษา  งาน  :  จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร ์
๔ .กิจกรรม  :  £ กจิกรรมหลกั    R  กจิกรรมรอง   £  กจิกรรมสนบัสนุน 
   £  กจิกรรมบรูณาการ  £  กจิกรรม  (โครงการจงัหวดั)       
 

๕.หลกัการและเหตผุล 

  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จดัการเรยีนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยมวีตัถุประสงค์และ        
ความมุ่งมั ;นในการที;จะพฒันาและส่งเสรมิความรูใ้ห้แก่นักศกึษา เป็นบณัฑติที;มคีวามรู ้คู่คุณธรรม มี
จติสาํนึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นผูนํ้าที;สรา้งสรรคข์องประเทศ 

 คณะเศรษฐศาสตร์เห็นความจําเป็นในการให้คําแนะนําและการแนะแนว จึงจดัโครงการ
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ขึFน โดยใหค้าํแนะนําเบืFองตน้เพื;อเป็นแนวทางใหน้ักศกึษาใหม่ ทราบถงึวธิกีาร
ปฏบิตัตินในการศกึษาดว้ยระบบเปิดในมหาวทิยาลยัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพื;อเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของคณะฯ         และมหาวทิยาลยัว่าดว้ยการผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพทั Fงดา้นวชิาการ มคีวามคดิรเิริ;ม
สรา้งสรรค ์มคีวามเป็นผูนํ้ามทีกัษะที;เป็นประโยชน์ทางการศกึษา กระตุน้ต่อการเรยีนรู ้และนําไปสูก่าร
พฒันาคณุภาพชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

๖. ความสมัพนัธเ์ชื7อมโยงของโครงการ/กิจกรรม 
 

คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
พนัธกิจ  (Mission) :  
   สนบัสนุนและสง่เสรมิกระจายโอกาส   
   ความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
   ทางการศกึษาหลากหลายรปูแบบ ในลกัษณะ  
   การศกึษาเพื;อปวงชน ใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม  

พนัธกิจ  (Mission) :  
   สนบัสนุนและสง่เสรมิกระจายโอกาส   
   ความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
   ทางการศกึษาหลากหลายรปูแบบ ในลกัษณะ   
   การศกึษาเพื;อปวงชน ใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

เป้าประสงค ์ (Goal)  :   
   ผูร้บับรกิารทางการศกึษาระดบัอุดมศกึษาม ี  
   คณุภาพสาํเรจ็การศกึษาแลว้มงีานทาํตรงตาม  
   ความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถสรา้งงาน 
   ดว้ยตนเอง 

เป้าประสงค ์ (Goal)  :   
   ผูร้บับรกิารทางการศกึษาระดบัอุดมศกึษาม ี 
   คณุภาพสาํเรจ็การศกึษาแลว้มงีานทาํตรงตาม  
   ความตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถสรา้งงาน 
   ดว้ยตนเอง 

ยทุธศาสตร ์(Strategy) :  
   การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

ยทุธศาสตร ์(Strategy) :  
   การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 
 
 
 
 



๒๒ 

๗.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 ๗.๑  เพื;อเป็นการแนะแนวการศกึษาในคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
          ๗.๒  เพื;อแนะนําคณะเศรษฐศาสตร ์โดยผูบ้รหิาร ขา้ราชการเจา้หน้าที; ในงานบรกิารการศกึษา  
                  ซึ;งดแูลและใหค้าํแนะนําดา้นหลกัสตูรการวางแผนการศกึษาใหก้บันกัศกึษา 
 ๗.๓  เพื;อใหน้กัศกึษาเกดิทกัษะตามผลการเรยีนรูท้ี;กาํหนดไวใ้นหลกัสตูรนกัศกึษาคณะ
เศรษฐศาสตร ์ 
                  ที;เขา้รว่มกจิกรรมไดพ้ฒันาคณุลกัษณะที;พงึประสงคต์ามที;วางไวใ้นหลกัสตูรทั Fง ^ ดา้น 
         ]. ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  
          e. ดา้นความรู ้ 
                  f. ดา้นทกัษะทางปัญญา  
                  g. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล และความรบัผดิชอบ  
                  ^. ทกัษะการวเิคราะห ์เชงิตวัเลขการสื;อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
 t.g เพื;อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองที;มีต่อการประกันคุณภาพ
การศกึษา 
๘.  ระยะเวลาดาํเนินการ 
 วนัองัคารที; ]e ตุลาคม e^ug  
 
๙.  สถานที7ดาํเนินการโครงการ 
  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   
 
 

๑๐.  วิธีดาํเนินการ 
๑๐.๑  จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมค่ณะเศรษฐศาสตร ์โดยเผยแพรผ่า่นสื;อ Social 

Network 
  ๑๐.๒  แนะนําคณะฯ ผูบ้รหิาร ขา้ราชการและเจา้หน้าที; และใหค้าํแนะนําในการเรยีน                  
                    ในคณะเศรษฐศาสตร ์
  ๑๐.๓  เอกสารคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษา และ ม.ร.f� 
 
๑๑.  ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
  นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ์ 85  คน 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

๑๒.  กิจกรรมย่อยโครงการ 
 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา  

(ปีงบประมาณ) 
].วดิทีศัน์แนะนําคณะเศรษฐศาสตร ์พรอ้มหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ 
  - คณบดคีณะเศรษฐศาสตรเ์ป็นประธานกลา่วเปิดโครงการ 
  - คณบดกีลา่วตอ้นรบันกัศกึษาใหมแ่ละบรรยายดา้นความรูเ้กี;ยวกบัการ 
    ประกนั         
    คณุภาพการศกึษาและความสาํคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
    ที;มต่ีอนกัศกึษา 
  - ตวัแทนอาจารยใ์นแต่ละกลุม่วชิาใหค้าํแนะนําเกี;ยวกบัรายละเอยีดของวชิาและ 

      การเรยีนการสอนในแต่ละสาขา 

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรท์ฤษฎแีละเชงิปรมิาณ  

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรธุ์รกจิและอุตสาหกรรม 

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ และการบรหิาร 
     ความเสี;ยง 

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารคลงัและการพฒันา 

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ      
     โลกาภวิตัน์ศกึษา  

• กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร 
      - อาจารยท์ี;ปรกึษาชมรมเศรษฐศาสตร ์แนะนําเกี;ยวกบักจิกรรมของชมรมฯ 
      - แนะนําเกี;ยวกบัการฝึกทกัษะนกัศกึษาก่อนสาํเรจ็การศกึษา 
        และเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

 - การแนะนําเกี;ยวกบัหน่วยงานที;ใหค้าํปรกึษาดา้นการเรยีนการสอน 
 - งานบรกิารการศกึษา 
 - การเรยีน  การสอน  การลงทะเบยีนเรยีน 
 - การจดัทาํกจิกรรมนกัศกึษา 
 - ทุนการศกึษา 

     e.ชว่งเศรษฐศาสตรม์คีาํตอบ ตอบคาํถามสิ;งที;นกัศกึษามกัถามกนัเขา้มาบ่อย ๆ 

     f.สนทนาพดูคยุ หวัขอ้ ทฤษฏ ีความรกั เศรษฐศาสตร ์
 

๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

๑๓.  งบประมาณ 
  ๑๓.๑ แหลง่งบประมาณ        £  งบคลงั    R  งบรายได ้    £  งบอื;นๆ  
  ๑๓.๒ กองทุนและเงนิอุดหนุน  £  กองทุนทั ;วไป      £  กองทุนเพื;อการศกึษา 
                       £  กองทุนวจิยั      £  กองทุนบรกิารวชิาการ 
                      R  กองทุนกจิการนกัศกึษา     £  กองทุนสนิทรพัยถ์าวร 
                      £  กองทุนพฒันาบุคลากร      £  กองทุนบรกิารสขุภาพ 
                      £  กองทุนทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม   £  กองทุนสาํรอง 
 
 
  ๑๓.๓ รายละเอยีดงบประมาณ 
 

ประเภทรายจ่าย/รายการ            ปีงบประมาณ  + เพิ7ม     

  - ลด ปี  ๒๕}~  ปี  ๒๕}� 

งบดาํเนินการ  (คา่ตอบแทน,คา่ใชส้อย,คา่วสัดุฯลฯ) 
e. คา่จดัทาํวดีโีอ 
 

 
       - 

 
   5,000.- 

 

 
- 
 

                     รวมเป็นเงนิ -     5,000.- - 
                                                                                          (หา้พนับาทถว้น) 
 
หมายเหต ุ: ขอถวัเฉลี;ยทุกรายการตามที;จา่ยจรงิ ยกเวน้ คา่อาหารและเครื;องดื;ม 
 
๑๔.  การติดตามและประเมินผล 
  ประเมนิผลโครงการโดยใชแ้บบสอบถาม Online 
 

๑๕.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
  งานบรกิารการศกึษา  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ร่วมกบัคณะกรรมการ
สง่เสรมิและพฒันานกัศกึษาและศษิยเ์ก่าคณะเศรษฐศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

๑๖.  ผลผลิต /ผลลพัธข์องโครงการ   
  

ผลผลิต / ผลลพัธ ์ ตวัชีhวดั ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา                   

(ปีงบประมาณ) 
ผลผลิต 
๑.  จาํนวนนกัศกึษาทีMเขา้รว่ม 
     โครงการ 

 
จาํนวนนกัศกึษา 

ทีMเขา้รว่มโครงการ 

 
�r คน 

 
๒๕�r 

 
ผลผลิต 
๑. นกัศกึษาใหมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ  
     ในแนวทางการเขา้ศกึษาใน 
     คณะเศรษฐศาสตร ์รวมถงึ   
     บทบาทของการประกนัคณุภาพ 
     การศกึษาที;มต่ีอนกัศกึษา 
 
e. นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตรท์ี;เขา้   
    รว่มโครงการมพีฒันาการตาม   
    วตัถุประสงคข์องโครงการ 
 
 
 
 

๓. นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตรท์ีMเขา้ 
    รว่มกจิกรรมไดพ้ฒันาคณุลกัษณะ 
    ทีMพงึประสงคต์ามทีMวางไวใ้น    
    หลกัสตูรทั tงในดา้นคณุธรรม     
    จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ   
    ทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ ์  
    ระหวา่งบุคคล และความรบัผดิชอบ  
    และทกัษะการวเิคราะห ์เชงิตวัเลข   
    การสื;อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

 

 
คา่เฉลี;ยระดบั 

ความพงึพอใจของ
นกัศกึษาที;เขา้รว่ม

โครงการ 
 

 
รอ้ยละของจาํนวน
นกัศกึษาทีMเขา้รว่ม
โครงการมคีวามรู้
ความเขา้ใจเพิMมขึtน
และสามารถนําไป
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ 

 
 
 

คา่เฉลีMยระดบั 
ความคดิเหน็ของการ
นําไปใชป้ระโยชน์ได้
จรงิ  
 

 

 
๓.u� 

 
 
 
 
 

รอ้ยละ t^ 
 
 
 
 
 

 
3.60 

 

 

๒๕�r 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

กาํหนดการ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา ๒๕}~ 

 วนัองัคาร CV ตลุาคม V�}~ 
ณ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

................................................ 
 
วนัองัคาร CV ตลุาคม V�}~ 

 

เวลา  ๑๓.�� - ]g.��  น.  วดิทีศัน์แนะนําคณะเศรษฐศาสตร ์พรอ้มหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ 

                                   - คณบดคีณะเศรษฐศาสตรเ์ป็นประธานกลา่วเปิดโครงการ 
                                   - คณบดกีลา่วตอ้นรบันกัศกึษาใหมแ่ละบรรยายดา้นความรู ้
                                     เกี;ยวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาและความสาํคญัของการ  
                                     ประกนั คณุภาพการศกึษาที;มต่ีอนกัศกึษา  
                                   - ตวัแทนอาจารยใ์นแต่ละกลุม่วชิาใหค้าํแนะนําเกี;ยวกบัรายละเอยีด 

ของวชิา และการเรยีนการสอนในแต่ละสาขา 
1) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรท์ฤษฎแีละเชงิปรมิาณ  
2) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรธุ์รกจิและอุตสาหกรรม 
3) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ และการบรหิารความเสี;ยง 
4) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารคลงัและการพฒันา 
5) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศโลกาภวิตัน์ศกึษา  
6) กลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตร 

                                         - อาจารยท์ี;ปรกึษาชมรมเศรษฐศาสตร ์แนะนําเกี;ยวกบักจิกรรม 
       ของชมรมฯ 
                                         - แนะนําเกี;ยวกบัการฝึกทกัษะนกัศกึษาก่อนสาํเรจ็การศกึษา 
                                           และเขา้สูต่ลาดแรงงาน 

                                    - การแนะนําเกี;ยวกบัหน่วยงานที;ใหค้าํปรกึษาดา้นการเรยีนการสอน 
                                    - งานบรกิารการศกึษา 
                                    - การเรยีน  การสอน  การลงทะเบยีนเรยีน 
                                    - การจดัทาํกจิกรรมนกัศกึษา 
                                    - ทุนการศกึษา 

เวลา  ๑g.�� - ]g.f�  น.      ชว่งเศรษฐศาสตรม์คีาํตอบ ตอบคาํถามสิ;งที;นกัศกึษามกัถามกนัเขา้มา 
           บ่อยๆ 
เวลา  ๑g.f� - ]^.��  น.      สนทนาพดูคยุ หวัขอ้ ทฤษฏ ีความรกั เศรษฐศาสตร ์

 
 
 
 
 
 


