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การประกันคณุภาพการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา  การดําเนนิงานของสถาบันฯ อยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   และการกํากบัดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดใหสถาบันฯ ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ
เปนหลักประกันวาการจัดการศึกษาของสถาบันฯ จะไดมาตรฐาน    ตามกฎระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 

 
นิยามศัพทเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. คุณภาพการศึกษา (Quality of Education) หมายถึง ผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือใหเกิดระบบ กลไก การดําเนินงานเพ่ือใหผลผลิต 4 อยางอันเปนภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพตามระดับมาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก คุณภาพของบัณฑิต คุณภาพ
งานวิจัย  คุณภาพงานบริการทางวิชาการ และคุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการบริหาร
จัดการในท่ีนี้รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอม  การใหบริการ การจัดการดานการเงิน ตลอดจนการ
บริหารงานบุคคล  การเรียนรูและนวัตกรรมดวย 

2. การประกันคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ 
และประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพ  ตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพท่ีหนวยงาน หรือ
สถาบันฯ กําหนดในการประกันคุณภาพ ซ่ึงองคประกอบท่ีกําหนดจะตองครอบคลุมภารกิจและ
สอดคลองกับระบบบริหารงานภายในสถาบัน 

3. ระบบ หมายถึง ระเบียบหรือความเช่ือมโยงของข้ันตอนหรือปจจัยในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีสวนสัมพันธและเช่ือมโยงกันเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของ
หนวยงานดําเนินการลุลวงไปไดอยางราบร่ืน เชน ระบบการวางแผนครบวงจร  ระบบ ISO ระบบ 
TQM และระบบ Malcolm Baldrige เปนตน 

4. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรม และหนวยงานยอยท่ี
สนับสนุนเช่ือมโยง ประสานสัมพันธ และเอ้ืออํานวยในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานให
ดําเนินไปไดอยางคลองตัวสมํ่าเสมอ และครบวงจรตามระเบียบและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

5. องคประกอบคุณภาพ หมายถึง ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันฯ ท่ีมี
ผลตอคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมี 9 องคประกอบ ไดแก 
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1) ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค  
2) การเรียนการสอน 
3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4) การวิจัย 
5) การบริการวิชาการแกสังคม 
6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) การบริหารจัดการ 
8) การเงินและงบประมาณ 
9) ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

6. ดัชนีช้ีวัดคุณภาพ หมายถึง ตัวช้ีวัดวาการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพเปนไปตามเกณฑ หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

7. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึง
ประสงค และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม 
และกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. การประเมินคุณภาพสถาบันฯ  หมายถึง  กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันฯโดยภาพรวม เม่ือไดมีการใชระบบควบคุมคุณภาพแลวทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพอยางไร ท้ังนี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพตองทําอยางเปนระบบ
และมีหลักเกณฑ 

9. การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การใหการรับรองการทําการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของผูประเมินภายนอก ท่ีมีคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคตามเกณฑและมาตรฐาน
ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด 

 
การประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบันฯ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ นับไดวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดบัสากล โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีหนวยงาน
รับผิดชอบ และมีผลงานท่ีเปนรูปธรรมหรือเปนท่ีประจักษเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก 

สถาบันฯไดดาํเนินการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันฯ มาต้ังแตป 2544 และไดรับ
การตรวจประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
มาแลว 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกในป พ.ศ. 2547 และคร้ังท่ี 2 ในป พ.ศ. 2550  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ 
สถาบันฯ ไดกาํหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไว  ดังตอไปนี ้
1. สนับสนุนและสงเสริมทุกหนวยงานในการจัดทําระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

2. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการและใหการรับรองแก
คณะ สํานกัท่ีไดบรรลุความสําเร็จในการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ  

3. สนับสนุนใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันฯ คณะ สํานัก และระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 

4. สนับสนุนใหเกิดพันธมิตรของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

5. ใหทุกคณะ สํานัก ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกในทุกรอบ
การประเมิน 
 
แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันฯไดใชแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ซ่ึงเปนระบบประกนัคุณภาพท่ีใชแนวคิดวงจรคุณภาพ 
PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ 
การประกันคุณภาพแตละตัวช้ีวดั  ภายใตองคประกอบคุณภาพการศกึษาภายในมีการดําเนินการ
ครบวงจรโดยเร่ิมตนจากการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการนําผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Act) เพื่อใหการดาํเนินภารกิจของสถาบันฯตามตัวช้ีวดันั้นๆ
บรรลุเปาหมายและมีการพฒันาการอยางตอเนื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯจะ
เปนหลักประกันใหสาธารณชนม่ันใจไดวาสถาบันฯ สามารถสรางบัณฑิตและผลงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
คุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบการวางแผนครบวงจร 
(PDCA)  ท่ีใชเปนกระบวนการหลักในการดําเนินงานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี ้
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ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผน (Plan)  
  สถาบันฯ สงเสริมใหมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วางแผนเพ่ือ
ดําเนินงานใหบรรลุตามปรัชญาและปณิธานท่ีกําหนดไว และมีการออกแบบตัวช้ีวัดคุณภาพและ
เกณฑตัดสิน เปาหมายหลักของข้ันตอนการวางแผนคือ การพิจารณาจัดทําแผนและเคร่ืองมือตัดสิน
ใหสอดคลองและสนองตอบการดําเนินงานท่ีมุงสูคุณภาพท่ีพึงประสงคเปนสําคัญ สวนตัวช้ีวัด
คุณภาพและเกณฑการตัดสินผลจะถูกออกแบบมาใชเปนเคร่ืองมือเทียบเคียง เพื่อการวัด ตรวจสอบ 
หรือประเมินในข้ันตอนทบทวนการดําเนินงาน วาปฏิบัติงานไดบรรลุคุณภาพท่ีพึงประสงคหรือไม 
 

ขั้นตอนท่ี 2  การดําเนินงานตามแผน (Do)  
  เพื่อใหเกิดคุณภาพท่ีพึงประสงค บุคลากรของสถาบันฯตองปฏิบัติภารกิจ และ
ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีไดถูกออกแบบไว โดยยึดวัตถุประสงคหรือคุณลักษณะของ
คุณภาพท่ีพึงประสงคเปนสําคัญ 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) 
  สถาบันฯ สงเสริมใหบุคลากรวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของหนวยงานตนเอง
ในแตละชวงการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวช้ีวัดและเกณฑตัดสิน เพื่อ
ตัดสินวาการดําเนินงานบรรลุคุณภาพท่ีพึงประสงคหรือไม แลวนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตอไป 
  การตรวจสอบ (Check)  ประกอบดวย 4 ข้ันตอนยอย คือ 

1. การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (Strength-Weakness Analysis)   
2. การศึกษาตนเอง (Self-Study)  และจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR) 
3. การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) 
4. การรายงานผลการดําเนินงานยอนหลังสูผูเกี่ยวของ (Feedback) และเม่ือ
ดําเนินการประเมินคุณภาพ จะมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

4.1 การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง (Strength-Weakness Analysis)  
4.2 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

4.3 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) 
4.4 รายงานผลการดําเนินงานยอนหลังกลับสูผูเกี่ยวของ 

ขั้นตอนท่ี 4   นําผลการตรวจสอบมาพัฒนา (Act) 

หากผลการตรวจสอบตามขั้นตอนท่ี 3 (Check) ยังไมบรรลุตามเปาหมายตาม
ตัวช้ีวัดคุณภาพและ เกณฑตัดสินท่ีกําหนดไว ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
และวิธีการทํางานท่ีเอ้ือใหผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัดคุณภาพและเกณฑตัดสิน  

  กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน อธิบายไดดังภาพ 1 
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ภาพท่ี 1   กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

การดําเนนิงาน
ตามแผน (Do) 

          การดําเนินงานตามแผน

นําผลการตรวจสอบมา 
พัฒนา (Act) 

การตรวจสอบ 
 (check) 

              ตัวชี้วัด-เกณฑ 

      รายงานการตรวจสอบการประเมินตนเอง

ตรวจสอบ ประเมิน โดยกรรมการภายใน

รายงานผลการประเมิน

การวิเคราะหตนเอง 
จุดแขง็ - จุดออน

               

           ขอมูลยอนกลับ, แกไข, พัฒนา 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค 
วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค

การวางแผน

การวางแผน  
(Plan) 



6 
 

กลไกการประกันคุณภาพ 
สถาบันฯไดจดัต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาในระดับสถาบัน อนุกรรมการ

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันฯ และอนุกรรมการการประกันคุณภาพระดับคณะ สํานัก และ
อนุกรรมการการประเมินคุณภาพระดับคณะ สํานัก  รวมถึงการมอบหมายใหคณะ สํานักจัดต้ัง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในคณะ สํานักข้ึน เพื่อ
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา  

สถาบันฯไดมอบหมายใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน และประสานงาน
กับคณะ สํานกั และหนวยงานภายนอกสถาบันในการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ มีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
คุณภาพ มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงตองดแูลท้ังปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output, Outcome) ซ่ึงตางไปจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา (Output, Outcome) ดังนั้น ความเช่ือมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก จึงเปน
ส่ิงจําเปน โดยมีความเช่ือมโยงกันดังภาพท่ี 2 
 
ภาพท่ี 2 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ 

การประเมินตนเอง
ของสถาบันฯ

ขอมูลยอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

รายงานประจําป การตรวจเยี่ยม รายงานผลการ
ประเมิน 

การติดตามผล 



7 
 

จากภาพท่ี 2  กลาวไดวา เม่ือสถาบันฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แลว จะตองจดัทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หรือ เรียกวา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR = Self Assessment Report) เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เอกสารรายงานนี้จะเปนเอกสารเช่ือมโยงระหวาง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก โดยสํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพการศกึษาจากภายนอก 
 
บทบาทของนกัศึกษาตอการประกันคุณภาพภายใน  
 นักศึกษาของสถาบันฯ  มีบทบาทสําคัญตอการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน ในหลากหลายมิติ  ท้ังในฐานะผูจัดและดําเนินการโครงการกิจกรรมตาง ๆของนักศึกษาเอง  
ผูเขารวมกิจกรรม ผูรับบริการจากสถาบันฯ  รวมท้ังเปนผูมีสวนชวยในการพัฒนาและสรางช่ือเสียง
ใหแกสถาบันฯ อีกดวย  ซ่ึงนักศึกษาสามารถมีบทบาทตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันฯ  ดังนี้ 

1. นักศึกษามีสวนสําคัญอยางยิง่ในการจดั และดําเนินการใหโครงการ กิจกรรมนั้นๆ ประสบ
ความสําเร็จ   ท้ังในสวนท่ีสถาบันฯสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูจัดและดําเนินการหรือโครงการ
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเครือขายรวมกบันักศึกษา หรือองคกรนักศึกษามหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ โครงการ กิจกรรม สงเสริมการเรียนรู ตางๆ  โดยนักศึกษาสามารถจัดทําและดาํเนินการโครงการ
กิจกรรมผานทางสโมสรนักศึกษา คณะ สํานักตาง ๆ จัดสรรเงินงบประมาณให  หรือโครงการ กิจกรรม
ท่ีจัดรวมกับสถาบัน ไดแก   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การจดักจิกรรมรับเพื่อนใหม  โครงการ
ปจฉิมนิเทศ โครงการกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมทางวิชาการ โครงการ
กิจกรรมดานกฬีาและสุขภาพ เปนตน   
 ในการจดัทําและพัฒนาโครงการ กิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณภาพนั้น  นกัศึกษาอาจทําได
โดยการศึกษาถึงหลักการประกันคุณภาพ และใชกระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนาโครงการ
กิจกรรม โดยนํากระบวนการวางแผนครบวงจร ( PDCA : Plan, Do, Check, Act) มาประยุกตใช 
กลาวคือ  เร่ิมจากการเขียนโครงการ กิจกรรมที่ระบุถึงเปาหมาย ตัวช้ีวดัความสําเร็จในการดําเนนิ
โครงการ  การประมาณคาใชจาย และเม่ือไดดําเนนิกิจกรรมน้ัน ๆ แลว นักศึกษาควรมีการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมนัน้ๆดวย  เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ  แลวนําผลจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแผนการดําเนนิงานในคร้ังตอไป  

2. บทบาทในการเปนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีนักศึกษาจัดข้ึน หรือ กิจกรรมท่ีสถาบันฯ 
คณะและหนวยงานในสถาบันฯจัด  ท้ังโครงการ กิจกรรมทางวิชาการ โครงการ กิจกรรมเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการดานการสงเสริมจริยธรรม โครงการกีฬาและสุขภาพตาง ๆ ในฐานะท่ี
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นักศึกษาเปนสวนหนึ่งของสถาบันฯ  การที่นักศึกษาลงช่ือเปนผูเขารวมโครงการ กิจกรรม จะแสดงถึง
การมีสวนรวมในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของสถาบัน ซ่ึงการมีสวนรวมของ
นักศึกษามีผลทําใหนกัศึกษาไดรับประโยชน  โดยคณะหรือ หนวยงานผูจัด จะสงรายช่ือนักศึกษาท่ีเขา
รวมกิจกรรมใหกองบริการการศึกษา เพื่อบันทึกเขาฐานขอมูลกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาสามารถ
ยื่นคํารองขอใบรับรองการเขารวมทํากจิกรรมได 

3. บทบาทของนักศึกษาในการใหความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน และการใหบริการดานตางๆของสถาบันฯ  ซ่ึงสถาบันฯจะไดนําขอคิดเห็น
เหลานี้มาประมวลเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน รวมถึงการ
ปรับปรุงการใหบริการแกนกัศึกษาตอไป 

4. บทบาทในการสรางช่ือเสียงใหกับสถาบันฯ โดยการเขารวมประกวดผลงานทาง
วิชาการวิชาชีพและรางวัลอ่ืนๆ ทางสังคม การที่นักศึกษา ไดรับรางวัลไมวาจะทางดานผลงาน
วิทยานิพนธ หรืองานทางวิชาการ รางวัลทางวิชาชีพ รางวัลดานคุณธรรม กีฬา ฯลฯ รางวัลท่ี
นักศึกษาไดรับนี้ลวนเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันฯ ดวย 
นอกจากนี้เม่ือนักศึกษาจบการศึกษาจากสถาบันฯ เปนศิษยเกาของสถาบันฯ ควรตองอุทิศตนในการ
ทํางานใหกับองคกรท่ีตนเองสังกัด กลุมวิชาชีพของตนเอง  รวมท้ังอุทิศตนเพื่อทํางานใหกับสังคม 
ดวยความมุงม่ัน อยางเสียสละ และมีคุณธรรม จนเปนท่ีประจักษแกหนวยงานหรือกลุมวิชาชีพ หรือ
สังคม  สงผลทําใหไดรับรางวัลดานวิชาการ วิชาชีพและดานสังคมโดยท่ัวไป 

        การอุทิศตนในการทํางานอยางมุงม่ันและเสียสละของศิษยเกาจนเปนท่ีประจักษ 
แกองคการ กลุมวิชาชีพและสังคม ก็เปนสวนหนึ่งของการสะทอนถึงคุณภาพของสถาบันฯ ในการ
อบรม กลอมเกลานักศึกษาของสถาบันฯ ใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศไทยอีกดวย 

        จะเห็นไดวานกัศึกษามีบทบาทอยางสําคัญยิ่งตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ  และเปนส่ิงท่ีสะทอนคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ท่ีสําคัญและ
ชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงกลาวไดวา  �คุณภาพของนกัศึกษาคือคุณภาพของสถาบันฯ�  

                                                      
---------------------------- 

 


