
ในการประชาสมัพนัธ์

งานประกนัคณุภาพการศึกษา

แนวปฏิบติัของคณะศิลปศาสตร์



ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ์

กบังานประกนัคณุภาพการศึกษา :

กรณีคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์



หลกัการและเหตผุล

การประชาสมัพนัธเ์ป็นงานทมีคีวามสาํคญัอยา่งยงิใน

องคก์รสมยัปจัจุบนั ทสีมาชกิของหน่วยงานทุกคน

จะตอ้งรบัรู ้เขา้ใจ และมสีว่นรว่มในการขบัเคลอืน

พนัธกจิของหน่วยงานไปดว้ยกนัในทศิทางและ

อตัราเรว็ทพีงึประสงค์



หลกัการและเหตผุล

การประกนัคุณภาพการศกึษาในมหาวทิยาลยันบัเป็น

กจิกรรมทสีมาชกิสว่นใหญ่ของสถาบนัรูส้กึวา่เป็น

ของใหมห่รอืของแปลกปลอม โดยเฉพาะอยา่งยงิใน

มหาวทิยาลยัเกา่แกท่มีชีอืเสยีงอยา่ง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทซีงึบุคลากรจาํนวนมาก

คุน้เคยกบัการรกัษามาตรฐานคุณภาพในแบบเดมิทเีน้น

การใชศ้กัยภาพของตวับุคคลเป็นหลกัประกนัสาํคญั



หลกัการและเหตผุล

การนําระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาตามแบบ

ททีางราชการไทยกาํหนดเขา้มาเป็นหลกัปฏบิตัใิน

มหาวทิยาลยั จงึตอ้งอาศยังานประชาสมัพนัธท์มีี

ประสทิธภิาพในหลากหลายมติ ิเพอืเขา้ถงึความ

เขา้ใจและความรว่มมอืจากสมาชกิในองคก์รให้

ไดม้ากทสีดุ



หลกัการและเหตผุล

 เงอืนปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้มผีลกระทบอยา่งสาํคญัยงิต่อการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในคณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เพราะหน่วยงานแหง่นียงัมี

เงอืนไขเสรมิ/แทรกซอ้นเดน่ชดัอกี ๓ ประการดว้ยกนั คอื

๑. ขนาดและทตีงั

๒. ความหลากหลาย

๓. ความคุน้ชนิกบั “คุณภาพ” เชงินามธรรม ทอีงิอตัวสิยั



ขนาดและทีตงั

 คณะศลิปศาสตรเ์ป็นหน่วยงานทางวชิาการขนาดใหญ่ของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

มอีาจารยป์ระจาํประมาณ ๒๕๐ คน  บุคลากรสนบัสนุนประมาณ 
๑๐๐ คน และนกัศกึษาประมาณ ๔,๐๐๐ คน แบง่เป็น ๑๔ 
ภาควชิา กบั ๔ โครงการพเิศษ และสาํนกังานเลขานุการคณะ

ปฎบิตัภิารกจิระดบัอุดมศกึษา ทงัทศีูนยร์งัสติ, ศูนยท์า่พระจนัทร,์ 
รวมถงึชว่ยสนบัสนุนภารกจิของมหาวทิยาลยัทศีูนยล์าํปางดว้ย

 งานประกนัคุณภาพจงึเป็นสงิทตีอ้งเกดิขนึกบัคนจาํนวนมาก บน
พนืทซีงึแตกต่างและแยกจากกนัดว้ย



ความหลากหลาย

 คณะศลิปศาสตรเ์ปิดสอนระดบัปรญิญาตร ี๑๘ หลกัสตูร ปรญิญา
โท ๑๔ หลกัสตูร และปรญิญาเอก ๒ หลกัสตูร กบัทงัรบัผดิชอบ
วชิาศกึษาทวัไป ทมีนีกัศกึษาทงัมหาวทิยาลยัลงทะเบยีนเรยีน 
เกอืบ ๓๐ รายวชิาในแต่ละภาคการศกึษา จงึมคีวามหลากหลาย
ทางวชิาการสงู

นอกจากนนั จากการทคีณะศลิปศาสตรม์อีายยุนืยาวกวา่ ๕๐ ปี 
ทาํใหม้คีวามแตกต่างทางกลุม่รุน่ตามชว่งอายขุองบุคลากร
คอ่นขา้งสงูอกีดว้ย 

ปจัจยัหลกัขา้งตน้ทาํใหบุ้คลากรของคณะศลิปศาสตรม์คีวาม
แตกต่างทางการรบัรูแ้ละความคดิเหน็ โดยเฉพาะอยา่งยงิเมอืตอ้ง
เผชญิหน้ากบัความทา้ทายจากการเปลยีนแปลง ดงัเชน่ การเขา้มา
ของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา (QA)



ความคุ้นชินกบั “คณุภาพ” เชิงนามธรรม ทีอิงอตัวิสยั

 การมุง่เน้นคุณภาพเชงินามธรรมทปีระเมนิโดยใชเ้กณฑอ์ตัวสิยั 

เป็นภาวะทพีบไดเ้สมอในสถาบนัอุดมศกึษา 

 สาํหรบัคณะศลิปศาสตร ์ปรากฏการณ์ดงักลา่วยงิมอีทิธพิลสงู 

เนืองจากเนือหาสาระทางวชิาการของคณะ เน้นหนกัทางสาย

มนุษยศาสตร ์ทใีชร้ะบบคุณคา่เชงิอตัวสิยั มากกวา่สาย

วทิยาศาสตร์

 การทาํความคุน้เคยกบัระบบและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศกึษาทมีุง่เน้นความเป็นปรวสิยั วดัและนบัได ้จงึเป็นภารกจิ

ทตีอ้งใชค้วามพยายามมากพอสมควร 



ความเป็นมาของการประชาสมัพนัธ์

งานประกนัคณุภาพการศึกษา

ของคณะศิลปศาสตร ์

คณะศลิปศาสตรต์ระหนกัในความสาํคญัของงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา และไดแ้ตง่ตงัคณะกรรมการสาํหรบังานประกนั
คุณภาพสองชุด คอืคณะกรรมการนโยบายในระดบัคณะและ
คณะกรรมการประสานงานระดบัภาควชิาและโครงการพเิศษ  
อยา่งไรกต็าม เนืองจากเลง็เหน็วา่การประชาสมัพนัธง์านประกนั
คุณภาพการศกึษามคีวามสาํคญัเป็นพเิศษดว้ยปจัจยัดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ จงึแตง่ตงัคณะกรรมการอกีชุดหนึงทรีบัผดิชอบภารกจิ
ดา้นนีขนึมาโดยตรง ตงัแตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ 



คณะกรรมการประชาสมัพนัธง์านประกนัคณุภาพการศึกษา
มหีน้าทรีบัผดิชอบตามคําสงัแต่งตงั ดงันี



ความเป็นมา

คณะกรรมการประชาสมัพนัธง์านประกนัคุณภาพ

การศกึษา คณะศลิปศาสตรไ์ดม้บีทบาทอยา่งแขง็ขนั 

มผีลงานทงัในสว่นทหีวงัผลเฉพาะกจิเฉพาะกาล และ

ในสว่นทเีป็นการวางรากฐานความรูค้วามเขา้ใจของ

บุคลากรเกยีวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษามา

โดยตลอด 

ดงัจะเหน็เป็นรปูธรรมได ้ต่อไปนี



ผลงานทีสาํคญั

จากทีมงานประชาสมัพนัธ์

งานประกนัคณุภาพการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์



การจดัทาํเครืองหมายสญัลกัษณ์ (logo)

งานประกนัคุณภาพการศกึษา คณะศลิปศาสตร์
 เพอืใหเ้กดิเอกลกัษณ์และเอกภาพในการทาํงาน และเพอืสรา้ง

ขวญักําลงัรว่มกนัในหมูบุ่คลากรของคณะ

 จงึไดจ้ดัประกวดเครอืงหมายสญัลกัษณ์ (logo) งานประกนั

คุณภาพการศกึษา ของคณะศลิปศาสตรโ์ดยเฉพาะขนึ ตงัแต่ ปี

การศกึษา ๒๕๕๓

 จากผลการประกวดดงักลา่ว คณะศลิปศาสตรจ์งึไดม้เีครอืงหมาย

สญัลกัษณ์ (logo) เฉพาะตวั สาํหรบัใชใ้นงานเอกสารต่างๆ เชน่ 

หวัจดหมาย, เอกสารประชาสมัพนัธ,์ แฟ้ ม, ตลอดจนของทรีะลกึ, 

และอนื ๆ  โดยไดใ้ช ้logo นีสบืเนืองมาจนปจัจุบนั



เครืองหมายสญัลกัษณ์ (logo)



จดหมายข่าว  (Newsletter)

จดหมายขา่วเป็นเครอืงมอืประชาสมัพนัธห์ลกัทมีกัใช้

กนัเป็นมาตรฐานทวัไป ทมีงานประชาสมัพนัธง์าน

ประกนัคุณภาพการศกึษา คณะศลิปศาสตร ์จงึไมล่ะเลย

ทจีะใชเ้ครอืงมอืนี ดงัตวัอยา่ง



ตวัอย่างจดหมายขา่ว 

มีนาคม ๒๕๕๕



ตวัอย่างจดหมายขา่ว 

กนัยายน ๒๕๕๕



เวบ็ไซต์ (website)

นอกจากเครอืงมอืทเีป็นสอืสงิพมิพ ์(บนกระดาษ) 

อยา่งเชน่จดหมายขา่วทจีดัพมิพเ์ผยแพรแ่ลว้ ทมีงาน

ยงัไดใ้ชส้อือเิลคโทรนิค คอืชอ่งทางเวบ็ไซตข์องคณะ

ศลิปศาสตรท์มีอียู ่จดัแยกสดัสว่นอยา่งเป็นทางการ 

เพอืเผยแพรแ่ละสอืสาร เนือหาสาระต่าง ๆ เกยีวกบั

งานประกนัคุณภาพการศกึษาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ



www.qalarts.org



เวบ็ไซตง์านประกนัคุณภาพ คณะศลิปศาสตร์

ปจัจุบนั (ตงัแต่ เมษายน ๒๕๕๖) เปลยีนเป็น 

www.qalarts.net



โปสเตอร ์(poster)

 โปสเตอรเ์ป็นผลงานทมีคีวามโดดเดน่สว่นสาํคญัททีมีงาน

ประชาสมัพนัธจ์ดัทาํขนึ เพอืเผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจ

เกยีวกบังานประกนัคุณภาพการศกึษา ในรปูแบบทกีระชบั 

เขา้ใจงา่ย และมสีสีนัรปูลกัษณ์ดงึดดูความสนใจ 

 กบัทงัอกีสว่นหนึงทใีชเ้พอืสอืขา่วสารกจิกรรมการประกนั

คุณภาพการศกึษาดว้ย































ตดิโปสเตอรต์ามพนืทสีาธารณะ เชน่ หน้าลฟิท์















ประชาสมัพนัธก์จิกรรมในโอกาสต่าง ๆ







แผน่พบั (brochure)

 สอืประชาสมัพนัธเ์พอืใหค้วามรูโ้ดยสรุปแก่ผูร้บัสารจาํนวน

มาก จดัทาํในรปูแผน่พบั เพอืแจกในกจิกรรมเฉพาะเรอืง 

เชน่ การปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ซงึคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศกึษา มบีทบาทในการสรุปและเน้นยาํ 

กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาใหน้กัศกึษาได้

เขา้ใจ และตระหนกัวา่ ตนมพีนัธกจิรว่มกบัคณะ ในการ

รกัษามาตรฐานคุณภาพทุกขนัตอน



ตวัอย่างแผน่พบัประชาสมัพนัธ์

สาํหรบันักศึกษา



ของทีระลึก

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะศลิปศาสตร ์

จดัทาํของทรีะลกึสาํหรบัแจกแก่คณาจารย ์บุคลากร และ

แขกผูม้าเยอืน ในโอกาสสาํคญัต่าง ๆ  ในรปูแบบสงิของที

มปีระโยชน์ใชส้อย พรอ้มกบัเป็นสอืประชาสมัพนัธง์าน

ประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะฯ เชน่  แผน่รองเมา้ส,์ 

ทคีนัหนงัสอื (แมเ่หลก็), เป็นตน้



ทคีนัหนงัสอืแมเ่หลก็



แผน่รองเมา้ส์



กิจกรรมต่างๆ

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา คณะศลิปศาสตร ์จดั

กจิกรรมส่วนหนึงเพอืสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรอืงราวที

เกยีวกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา ซงึเป็นหวัขอ้เฉพาะทมีี

ความสาํคญัและ/หรอืตอ้งมกีารสรา้งขอ้ตกลงทเีขา้ใจรว่มกนั

ระหว่างคณาจารยเ์จา้หน้าทใีนหน่วยงาน กจิกรรมลกัษณะนีทไีด้

กําหนดจดัไปแลว้ม ีอาทิ

 โครงการใหค้วามรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษา : (โครงการ

ท ี๒)  โครงการเสรมิความรูเ้กยีวกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา (มคอ.) และตวับ่งชกีารประกนัคุณภาพการศกึษา 

(เมอืวนัท ี๒๗ กรกฎาคม และ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๕)   เป็นตน้



ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา

 จากการทคีณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดัการอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ตงัแต่ปี ๒๕๕๔ ทาํใหม้อีาจารยผ์า่นการอบรมจากหลกัสตูรดงักล่าว และ
ไดข้นึทะเบยีนเป็นผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบั 
อดุมศกึษาของ สกอ. เกอืบ ๓๐ คน ซงึอาจารยจ์าํนวนดงักล่าวไดร้บัเชญิใหไ้ป
รว่มในคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ทงัในระดบั
คณะและสถาบนัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และของสถาบนัอดุมศกึษาอนื ๆ 
มาโดยตลอด

 อาจารยผ์ูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษาเหล่านี ไดม้บีทบาททางการประชาสมัพนัธ์
ในรปูการสอืสารทงัสองทาง คอืเป็นตวัแทนของคณะศลิปศาสตรท์เีผยแพรง่าน
ประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะสูห่น่วยงานภายนอก พรอ้มกบัเกบ็เกยีวขอ้มลู
ขา่วสารการประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานเหล่านนักลบัมาสูค่ณะศลิปศาสตร ์ทาํ
ใหเ้กดิวงจรการพฒันาอยา่งต่อเนือง



เอกสารผนวก

 คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการประชาสมัพนัธก์ารประกนัคณุภาพการศกึษา คณะ

ศลิปศาสตร ์ซงึเรมิมขีนึในสมยัท ีผศ.ภรรดา ทามรุะ เป็นรองคณบดฝีา่ยวางแผน 

งบประมาณและมาตรฐานการศกึษา โดยม ีรศ.ดร.ชชัวด ีศรลมัภ ์เป็นคณบดี

 คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการประชาสมัพนัธก์ารประกนัคณุภาพการศกึษา คณะ

ศลิปศาสตร ์ชุดปจัจบุนั (รศ.ดร.ดาํรง อดลุยฤทธกุิล เป็นคณบด)ี








