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บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะเศรษฐศาสตร มีพันธกิจหลักในดานการ ผลิตบัณฑิตการวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
 คณะไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงชี้ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย  1 ตัวบงชี้  สกอ. 23 
ตัวบงชี้  และ สมศ.  14 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 38  ตัวบงชี้ ท้ังนี้คณะไดดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ
มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบงชี้ ยกเวนเฉพาะตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 12 ซ่ึงดําเนินการระดับ
มหาวิทยาลัย และตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 16-18 ไมตองประเมินในระดับคณะ 
 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 
จํานวน 38 ตัวบงชี้ ปการศึกษา 2554  พบวา ผลการประเมินตามกลุมตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

กลุมของตัวบงช้ี ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
คะแนนประเมิน (เตม็ 5) ระดบัคณุภาพ 

ตัวบงชี้ของ มก. 23+1 ตัวบงชี้ 4.21 ด ี
ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ 4.26 ด ี
ตัวบงชี้ของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ 4.04 ด ี

ภาพรวม 43 ตัวบงช้ี 4.14 ดี 
  

สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี้ 
 
1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00)  

รวม 15 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.ท่ี 2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูร 70.492 5.00 
สกอ.ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 7 ขอ 5.00 
สกอ.ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
6 ขอ 5.00 

สกอ.ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 5.00 

สกอ.ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

712,312.64 5.00 

สกอ.ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสงัคม 5 ขอ 5.00 
สกอ.ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5.00 
สกอ.ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศลิปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 
สกอ.ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 
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ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 
สมศ.ท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 
22.78 4.56 

สมศ.ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 18.45 5.00 
สมศ.ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 12.03 5.00 
สมศ.ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

31.58 5.00 

สมศ.ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

5 ขอ 5.00 

 
2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 

รวม 16 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิารหลกัสตูร 6 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 24.044 4.01 
สกอ.ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 6 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 6 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จัดใหกับนิสิต 
4 ขอ 4.00 

สกอ.ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 4 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 4.00 
สกอ.ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 7 ขอ 4.00 
สมศ.ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 
83.89 4.19 

สมศ.ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.05 4.05 

สมศ.ท่ี 10 การสงเสรมิและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4.00 
สมศ.ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ขอ 4.00 
สมศ.ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 3.76 3.76 
สมศ.ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย 5.10 4.25 
สมศ.ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.26 4.26 
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3. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50)  

รวม 6 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ.ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 
5 ขอ 3.00 

สกอ.ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิกิจกรรมนิสติ 3 ขอ 3.00 
สกอ.ท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 3 ขอ 3.00 
สกอ.ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 ขอ 3.00 
สกอ.ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุก

ระดับของคณะ 
5 ขอ 3.00 

สมศ.ท่ี 6 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 13.90 3.48 

 
4. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรบัปรงุ (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50)  

รวม 0 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ. ไมม ี   
สมศ. ไมม ี   

 
5. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)รวม 1 

ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
สกอ. ไมม ี   

สมศ.ท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

0.00 0.00 
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ผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ปการศึกษา 2554 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนผลการประเมิน  ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ เฉลีย่ภาพรวม 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดาํเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.50 3.51 4.00 ดี 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - 3.00 - 3.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 4.00 4.49 4.41 ดี 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 4.00 4.33 ดี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ - 4.00 3.76 3.95 ดี 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลีย่ภาพรวม 4.50 4.22 4.02 4.17  
ผลการประเมนิ ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. ปการศึกษา 2554 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนผลการประเมิน  ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ เฉลีย่ภาพรวม 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดาํเนินการ 

- 4.00 - 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.45 4.00 3.53 3.89 ดี 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - 2.50 - 2.50 พอใช 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 4.00 4.39 4.36 ดี 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 4.00 3.67 ดี 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ - 4.25 3.76 4.15 ดี 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลีย่ภาพรวม 4.59 4.00 4.01 4.07  
ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี  
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บทท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร 
 

ในการรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2554
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ในบทนี้ เปนการนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานในดานตางๆ ไดแกประวัติความเปนมา 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน คณะผูบริหารและ
คณะกรรมการชุดตางๆ หลักสูตรขอมูลบุคลากรขอมูลนิสิตขอมูลดานการเงินและงบประมาณขอมูลการวิจัย
ขอมูลการบริการทางวิชาการแกสังคมและขอมูลพ้ืนท่ีและลักษณะอาคาร ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 255 4 (ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 255 4– 31 พฤษภาคม 255 5) และรอบปงบประมาณ 255 4 
(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2553– 30 กันยายน 2554)  

 
ประวัตคิวามเปนมา 

 
คณะเศรษฐศาสตร ถือกําเนิดข้ึนพรอมๆ กับการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี           

2 กุมภาพันธ พ .ศ. 2486 และไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาท่ีผานมา จวบจนกระท่ังปจจุบันนับเปนเวลา 68 ป ประวัติความเปนมาของ
คณะเศรษฐศาสตร สรุปไดสั้นๆ ดังนี้ 

 
ในป พ .ศ. 2481 ไดมีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึนมาภายใตสังกัดของกระทรวง 

เกษตราธิการ โดยจัดใหมีการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เม่ือจบการศึกษาจาก
วิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวผูท่ีสนใจจะเขารับราชการในกรมสหกรณจะตองเขารับการอบรมเพ่ิมเติมใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกรมสหกรณเปนผูจัดการอบรมดังกลาว ณ กรมสหกรณ การจัดอบรมนี้ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนของคณะสหกรณในเวลาตอมา 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ .ศ.2486 ไดมีพระราชบัญญัติยกฐานะของวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึน

เปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ .ศ. 2486 โดยคณะสหกรณ
เปนหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงประกอบดวยคณะเกษตร คณะสหกรณ คณะวน
ศาสตร และคณะประมง มีการศึกษาข้ันอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปเพ่ือใหนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะ
สหกรณออกไปรับราชการในกรมสหกรณ โดยมีคุณพระพิจารณพาณิชย อดีตอธิบดีกรมสหกรณเปนคณบดีคน
แรก และอาจารยทนุศาตราภัย เปนเลขานุการคณะฯ คณะสหกรณมีสถานท่ีตั้งอยูท่ีบริเวณขางวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม  ทาเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณในสมัยแรกๆ นี้มีแผนกวิชาอยู 4 
แผนกดวยกันคือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร (2) แผนกวชิาสหกรณ     (3) แผนกวิชาบัญชี 
และ (4) แผนกวิชานิติศาสตร 

 
ครั้นป พ.ศ. 2495 เม่ือศาสตราจารย พันธุม ดิษยมณฑล ยายมาจากกรมสหกรณมาดําร งตําแหนง

เลขานุการคณะฯ และเลื่อนเปนรองคณบดีในเวลาตอมา ไดเสนอใชหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และ 5 ป โดย
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และยังคงใชสถานท่ีบริเวณกรมสหกรณเปนท่ีศึกษาไปพลางกอน พรอมท้ัง
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ไดมีการเสนอใหเปลี่ยนชื่อจาก “คณะสหกรณ ” เปน “คณะเศรษฐศาสตรสหกรณ ” เพ่ือใหการศึกษา
กวางขวางมากข้ึน และเพ่ือใหนิสิตมีตลาดท่ีจะออกไปทํางานไดกวางข้ึน แตจอมพล ป .พิบูลสงคราม ซ่ึงเปน
นายกรัฐมนตรี และเปนประธาน ก .พ. ในขณะนั้นประสงคจะเนนความสําคัญของสหกรณจึงใชชื่อวา “คณะ
สหกรณและเศรษฐศาสตร ” เม่ือมิถุนายน พ .ศ. 2495 ประกอบดวย 8 แผนกวิชา คือ  (1) แผนกวชิาสหกรณ 
(2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตรกสิกรรม (4) แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร 
(6) แผนกวิชาภาษาตางประเทศ (7) แผนกวชิาสงัคมวทิยา และ(8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด 

 
จนกระท่ังเดือนพฤษภาคมป พ .ศ. 2499 จึงไดยายสถานท่ีศึกษามาอยูรวมกันกับคณะอ่ืนๆ ท่ี

บางเขน กรุงเทพมหานคร และไดเปลี่ยนชื่อเปน “คณะเศรษฐศาสตรสหกรณ ” โดยมีคุณพระพิจารณพาณิชย 
ดํารงตําแหนงคณบดีจนถึงป พ .ศ. 2501 และยังคงดํารงตําแหนงคณบดีกิตติมศักดิ์ของคณะฯ จนถึงป พ .ศ. 
2506 ท้ังนี้ ศาสตราจารย พันธุม  ดิษยมณฑล ไดเขาดํารงตําแหนงคณบดีสืบตอจากคุณพระพิจารณพาณิชย
จนถึงป พ.ศ. 2518 ในชวงท่ียังใชชื่อคณะเศรษฐศาสตรสหกรณนั้น ไดมีการปรับปรุงแผนกวิชาตางๆ เสียใหม
เปน 6 แผนกวิชาประกอบดวย (1) แผนกวชิาสหกรณ(2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร (4) แผนกวิชาบัญชีและการธุรกิจ(5) แผนกวิชานิติศาสตรและสังคมศาสตร และ (6) แผนกวิชาสถิติ 

 
ตอมาในป พ .ศ. 2509 ไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเปน “คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ” เพ่ือ

ขยายงานการศึกษาใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และใหนิสิตมีโอกาสไดศึกษา
ในสาขาวิชาตางๆ ไดมากข้ึนเพ่ือตอบสนองตอตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพท่ีขยายตัวตามความเจริญของ
บานเมือง โดยเพ่ิมสาขาวิชาอีกหลายแขนงพรอมท้ังไดมีการจัดแบงสวนราชการใหมในป พ .ศ. 2511 กลาวคือ
ไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึนใหม เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการ
บริหารการศึกษาใหกวางขวางยิ่งข้ึน จึงไดเปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ซ่ึง
รวมท้ังแผนกวิชาตางๆ ภายใตสังกัดคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจดวย ) ข้ึนเปนภาควิชาตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 6 
ภาควิชาคือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร (3) ภาควิชาสหกรณ (4) ภาควิชา
บริหารธุรกิจ (5) ภาควิชาบัญชี (6) ภาควิชาการตลาด จนกระท่ังเดือนกันยายน ปพ .ศ. 2532 ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร ไดเปลี่ยนชื่อเปนภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ตอมาในเดือนธันวาคม ป
พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ซ่ึงมีจํานวนนิสิตและคณาจารยเปนจํานวนมาก มีขนาดใหญ
เปนท่ีสองรองจากคณะเกษตร  พรอมกันนั้นความตองการบุคลากรในสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยูในคณะฯ ได
ขยายตัวทวีข้ึนอยางรวดเร็ว จึงมีการแบงสวนราชการออกเปน 2 คณะ คือ “คณะเศรษฐศาสตร” และ“คณะ
บริหารธุรกิจ” 

 
ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตรประกอบดวย  ภาควิชา 3 ภาควิชา ไดแก  ภาควิชาเศรษฐศาสตร  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ และหนวยงานสนับสนุน 5 หนวยงาน ไดแก 
สํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร สถาบันวิชาการดานสหกรณ และศูนยกิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค 
 

คณะเศรษฐศาสตร ไดกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะฯดังนี้  

 

ปรชัญา 
สั่งสม  เสาะแสวงหา และพัฒนาความรูภูมิปญญาในองคความรูดานเศรษฐศาสตร ท้ังในเชิงทฤษฏี

และเชิงประยุกต เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถท้ังในดานวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม สามารถ
ประยุกตปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกสังคมและเปนผูชี้นําทิศทางเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ือสรางสรรคสังคมให
เจริญกาวหนาอยางม่ันคง 
 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรในระดับสากล และรับผิดชอบตอสังคม 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

และสังคม รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับระบบคุณคา (Value) และวัฒนธรรม
ของคนไทย 

2. ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหม ท้ังเชิงแนวคิดทฤษฎีและการ
ประยุกต โดยใชศักยภาพของอาจารยภายในคณะ และจากภายนอก ท้ังในดานผูเชี่ยวชาญและ
ทรัพยากรตางๆ ท่ีเกิดจากผลของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
และภาคธุรกิจเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก public mind และการไมเลือกปฏิบัติ 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยดําเนินการในสวนท่ีควรปฏิบัติท้ังคณาจารย บุคลากร 

และนิสิต 
5. บริหารจัดการองคการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธฉันทเพ่ือน พ่ี นอง   

ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการพ่ึงตนเอง 
 

วัตถุประสงค 
1. สรางและพัฒนาองคความรูทางเศรษฐศาสตร เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร ท่ีมีคุณภาพและจริยธรรมใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
3. นําพาและเผยแพรองคความรู ตลอดจนกระจายโอกาสทางการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ บนหลักการพ่ึงพาตนเองใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เอ้ืออํานวยตอการมีสวนรวมของประชาคมคณะ 
ตามหลักการของการเปนองคกรธรรมาภิบาล  (good governance) และสนับสนุนใหมีเสรีภาพ
และความเสมอภาคแกบุคลากร 

5. พัฒนาบุคลากรคณะ ใหมีศักยภาพ ความพรอม และมีจิตสํานึกรวมกันในการประกอบภารกิจ
ของคณะบนหลักการพ่ึงพาตนเอง 
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โครงสรางการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร 
  

คณะเศรษฐศาสตรมีโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงานท่ีเปนไปตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2541 ในโครงสรางองคกรประกอบดวย  3 ภาควิชา  คือ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  และภาควิชาสหกรณ และมีหนวยงานสนับสนุน  5 
หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  ศูนยบณัฑิตศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ และศูนยกิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร ดังรายละเอียดในภาพท่ี 1 
 

ภาพท่ี 1

 
หมายเหต:ุ มหาวิทยาลัยไดมีประกาศใหจัดตั้ง ศูนยกิจการนานาชาติ เปนหนวยงานภายใตคณะเศรษฐศาสตร ประกาศเมื่อ

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2555 
 

ดานโครงสรางการบริหารของคณะเศรษฐศาสตรมีคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองนโยบายและใหความ คิดเห็นในการดําเนินงานดานตางๆ ของคณะฯ ซ่ึงมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา
สูงสุดในคณะและทีมบริหารของคณบดี ประกอบดวยรองคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตางๆหัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร และผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ การบริหารงานและการ
ดําเนินงานภายในคณะเศรษฐศาสตรอยูในรูปของคณะกรรมการชุดตางๆโดยมีสํานักงานเลขานุการคณะเปน
หนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจัดการดังรายละเอียดในภาพท่ี 2 

 

 โครงสรางองคกรคณะเศรษฐศาสตร 

ภาพท่ี 2

 

 

 โครงสรางการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร 
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ดานโครงสรางการบริหารงานภายในภาควิชาตางๆโดยมีหัวหนาภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดใน
ภาควิชา มีท่ีประชุมภาควิชาทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองนโยบายและใหความเห็นชอบในการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของภาควชิา และมีรอง/ผูชวยหัวหนาภาควิชาฝายตางๆ  ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางกันในแตละภาควิชา  
สําหรับการบริหารงานและการดําเนินงานภายในภาควิชาอยูในรูปของคณะกรรมการชุดตางๆ  ท่ีสอดคลองกับ
ระดับคณะ โดยมีเลขานุการภาควิชาเปนหนวยงานสนับสนุน  นอกจากนี้ภาควิชายังมีคณะกรรมการบริหาร
และดําเนินการโครงการพิเศษตางๆ ดังรายละเอียดในภาพท่ี 3 – ภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสรางการบริหารภายในภาควิชาเศรษฐศาสตร 
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ภาพท่ี 4

 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสรางการบริหารภายในภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

งานการเงิน 
-กองทนุยอย
ภาควชิา 
-ทุนการ 
ศึกษานิสิต 
-งบประมาณ
และการเงิน 

งานประกัน
คุณภาพ 

-พัฒนา
ระบบประกัน
คณุภาพ 
-ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงาน 

งานสารสนเทศ 
-พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
บรหิาร 
-พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลวิจัย
บริการวิชาการ 
-สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
โปรแกรมและ
การจัดเก็บ
ขอมูล 
-รายงาน
ประจําป 

สนง.ธุรการ
ภาควชิา 

เลขานกุาร
ภาควชิา 

เลขานกุาร
กรรมการ 

บรหิารและ 
ที่ประชุม
ภาควชิา 

หัวหนาภาควิชา 

รองหัวหนาภาควิชา 
ฝายบริหารและ 

กิจการนิสิต 

รองหัวหนาภาควิชา 
ฝายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 

รองหัวหนาภาควิชา 
ฝายวิชาการและบริการ

วิชาการ 

รองหัวหนาภาควิชา 
ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

รองหัวหนาภาควิชา 
ฝายการเงิน 

งานบริการ
วิชาการ 

-E-learning 
-ผลงานวชิาการ
นิสิต 
-ผลิตเอกสาร
และตํารา 
-ฝกอบรม  
-หนวยวิชาการ
คอมพิวเตอร 

งานวิชาการ 
-พัฒนาการศึกษา 
-วท.บ.(ศก.) 
-วท.บ.(ธก.) 
-บัณฑิตศึกษา 
(ศกท) 
-วท.ม.(ศก) 
-M.s.(Ag.Econ) 
-Ph.D.(Ag.Econ) 
-ศศ.ม.(ธก.) 
-วท.ม.(กจท.)ศกท 
-วิจัยสถาบัน 
-พัฒนารายวชิา
เศรษฐศาสตรการ
อาหาร 
-เรงรัดผลิต
มหาบณัฑิต 
-วิจัยในชั้นเรียน 
-หมวดวชิาตางๆ 

งานวิจัย 
-แผนงานวิจัย 
-สงเสริม
งานวจัิย 
-สงเสริม
นักวิจัยรุน
ใหม 
-เผยแพร
งานวจัิย 
-จัดประชมุ/
สมัมนา
วชิาการ 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

-เครือขาย
สถาบันอุดมศึก
ษา 
-เครือขาย
ภาครฐั-เอกชน
และศิษยเกา 
-Web page 
ภาควชิา 
-ติดต้ังจุดสง
สญัญาณ
เครอืขายไร
สาย 

งานบริหาร 
- การศึกษา
ตอ/ 
ฝกอบรม 
- พัฒนา 
ตําแหนง 
ทางวชิา 
การ 
- ประเมิน 
ผลงาน 
- กิจกรรม 
สัมพันธ 
-สงผลงาน 
ประกวด 
-จัดการวสัดุ 
อุปกรณ 
-ศิลป 
วัฒนธรรม 

งานกิจการนิสิต 
-ฝกงานและ
ศึกษานอก
สถานที่ 
-เผยแพรความรูสู
ชุมชน 
-ความรูคู
คุณธรรม 
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ภาพท่ี 5 โครงสรางการบริหารภายในภาควิชาสหกรณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานโครงสรางการบริหารของสํานักงานเลขานุการคณะฯ โดยมี หัวหนาสํานักงาน เลขานกุารคณะฯ 

เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสํานักงาน ฯ และมีหัวหนางานรับผิดชอบงานในฝายตางๆ อันไดแก งานบริหารและ
ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน งานพัสดุอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดังรายละเอียดในภาพท่ี 6 

นอกจากนั้นคณะเศรษฐศาสตรยังมีหองสมุดพิทยาลงกรณ ซ่ึงเปนหองสมุดสาขาของสํานัก
หอสมุดกลางมีบรรณารักษหองสมุดสาขา และมีคณะกรรมการหองสมุดเปนผูรับผิดชอบการกํากับดูแล
ดําเนินงานดานนโยบายการบริหาร สวนการดําเนินการอยูภายใตการดูแลของงานบริการการศึกษา หองสมุดฯ  
เปนการดําเนินการโดยความรวมมือของ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร และคณะบริหารธุรกิจดังนั้นหองสมุด
จึงใหบริการแกนิสิตจากท้ังสองคณะท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ภาพท่ี 6 โครงสรางการบริหารภายในสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 
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คณะเศรษฐศาสตรยังมีศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  ซ่ึงมีการบริหารงานโดยผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต อยูภายใตการ กํากับดูแลของคณะกรรมการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
และคณะกรรมการประจาํคณะ ตามลําดับ โดยการบริหารงานของศูนยวิจัยฯ มีรองผูอํานวยการฝายวิจัย และ
รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ  ควบคุมดูแลงานดานตางๆ ของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ซ่ึงการ
ดําเนินงานของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต มีเจาหนาท่ีสํานักงานทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนงานดาน
สารบรรณ งานโครงการวิจัย งานการเงิน -บัญชี และพัสดุ งานเผยแพรและประชาสัมพันธ งานนโยบายและ
แผน งานบริการวิชาการ สัมมนา และฝกอบรม และงานวารสารเศรษฐศาสตร ดังรายละเอียดในภาพท่ี 7  
 

ภาพท่ี 7 โครงสรางการบริหารภายในศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
 

 
 

 
คณะเศรษฐศาสตรไดจัดตั้งศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใน

การประสานการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร ท้ังในสวนงานดานธุรการและการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ โดยศูนยบัณฑิตศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม พ .ศ. 2549 โครงสรางของศูนยบณัฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ประกอบดวย คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ซ่ึงทําหนาท่ีในการดําเนินการบริหารจัดการศูนยบัณฑิตศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  ผูจัดการศูนย
บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร เปนผูดูแลงานภายในศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ท่ีแบงออกเปน  2 
ฝาย ไดแก  ฝายวิชาการ และฝายบริหารและธุรการ โดยมีรองผูจัดการฝายวิชาการ และรองผูจัดการฝาย
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บริหารและธุรการ  เปนผูดูแลกํากับการทํางานในแตละฝาย ตามลําดับ ฝายวิชาการของศูนยบัณฑิตศึกษา
คณะเศรษฐศาสตรจะดูแลงานวิชาการของหลักสูตรตางๆ แยกออกเปน 4 หนวย ไดแก หนวยประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ หนวยวิชาการเศรษฐศาสตร หนวยวิชาการเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  และหนวย
วิชาการสหกรณ ฝายบริหารและธุรการ จะดูแลรับผิดชอบงานดานธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี ของศูนย
บัณฑิตศึกษาฯ แยกออกเปน 2 หนวย ไดแก  หนวยบริหารและธุรการ และหนวยการเงินและบัญชี ดัง
รายละเอียดในภาพท่ี 8 
 

ภาพท่ี 8 โครงสรางการบริหารภายในศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
 

 

 สถาบันวิชาการดานสหกรณไดถูกกําหนดไวเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ  ฉบับท่ี 
1 พ.ศ.  2546-2549 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  (คพช. ) และ
คณะรัฐมนตรี โดย คพช.ไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการจัดตั้งและดําเนินงาน
สถาบันวิชาการดานสหกรณโดยมุงหวังใหเปน ศูนยกลางของเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันการศึกษาหนวยงานของรัฐและขบวนการสหกรณท้ังในและตางประเทศ ท่ีจะทําหนาท่ีใหการสนับสนุน
สงเสริมพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาองคความรูจากการวิจัย  การบริการวิชาการดานตางๆ  เพ่ือสรางความ
เขมแข็งและความเปนปกแผนแกขบวนการสหกรณ  ดวยตระหนักดีวาภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยคือ  การ
ทําหนาท่ีเปนแหลงวิชาการท่ีเขมแข็งสามารถชี้นําและเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนและสังคม  ใหสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
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สถาบันวิชาการดานสหกรณ  ไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวนัท่ี 15 
กันยายน 2547  ในชวงป 2547-2551 สถาบันฯ มีฐานะเปนหนวยงานอิสระเทียบเทาคณะ ตอมาในป 2552
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหปรับเปลี่ยนมาเปนหนวยงานอิสระจากราชการภายใตการดูแล สงักัดคณะ
เศรษฐศาสตร ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 23 เมษายน 2552  ปจจุบันสถาบันฯ มี
การบริหารงานโดย คณะกรรมการประจําสถาบันฯ ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนประธาน  มี
คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ  หัวหนาหนวยงาน  
คือ ผูอํานวยการสถาบันฯ  ทําหนาท่ีบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันฯ ภายใต
ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ดังรายละเอียดในภาพท่ี 9  

ภาพท่ี 9 โครงสรางการบริหารภายในสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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คณะผูบริหาร 
 

รายนามคณะผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2554 ประกอบดวย  
 

คณบดี รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน 
รองคณบดี  

 รองคณบดีฝายบริหาร รศ.ดร.วินัย พุทธกูล 
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา 
 รองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศ ผศ.นุกูล กรยืนยงค 
 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์ 
 รองคณบดีฝายวิจัย ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ 
 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย 

 

ผูชวยคณบดี  

 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย อ.ดร.วุฒิยา สาหรายทอง 

 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร อ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ 
 

หัวหนาภาควิชา 
 

 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท 
 หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย 
 หัวหนาภาควิชาสหกรณ รศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ 

 

หัวหนาหนวยงานสนับสนุน 
 

 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ 
 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
 หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ น.ส.อังสนา สุกจั่น 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบัณฑิตศึกษา  

       คณะเศรษฐศาสตร 
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน 

เลขานกุารคณะกรรมการประจาํคณะ          อ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา 

 
 

หมายเหตุ: คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบัณฑิตศึกษา  
คณะเศรษฐศาสตร ดํารงตําแหนงจนครบวาระถึง วันท่ี 24 เมษายน 2555 

 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรภาค

พิเศษ 
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ขอมูลหลักสูตร 
 
ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตรใหบริการดานการเรียนการสอนจํานวนท้ังหมด  12 หลักสูตร 

โดยจําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  5 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  (ภาคปกติ และภาค

พิเศษ) 
2. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคปกต)ิ 
3. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ภาคปกติ และภาค

พิเศษ) 
4. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจ การเกษตร  (ภาคปกติ และภาค

พิเศษ) 
5. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรการประกอบการ  (นานาชาติ

ภาคปกต)ิ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  (ภาคปกติ และภาค

พิเศษ) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร   (ภาค

ปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ) 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
1. หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร(นานาชาติ

ภาคปกต)ิ 
2. หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

 
        

หลักสูตรท้ังหมดของคณะเศรษฐศาสตรเม่ือจําแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา  มีดังนี้     คณะ
เศรษฐศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) 1 หลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเปดสอนระดับปริญญา
ตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร เปดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท 2  หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  1 
หลักสูตร ภาคสหกรณ เปดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับ ปริญญาโท1 หลักสูตร ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรภาค

พิเศษ 

http://econ.eco.ku.ac.th/cms/?q=course�
http://coop.eco.ku.ac.th/�
http://agri.eco.ku.ac.th/�
http://agri.eco.ku.ac.th/�
http://www.eeba.eco.ku.ac.th/�
http://www.eeba.eco.ku.ac.th/�
http://econ.eco.ku.ac.th/cms/?q=course�
http://econ.eco.ku.ac.th/cms/?q=course�
http://coop.eco.ku.ac.th/�
http://agri.eco.ku.ac.th/�
http://agri.eco.ku.ac.th/�
http://agri.eco.ku.ac.th/inter/www/index.php�
http://phd-econ.eco.ku.ac.th/�
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ตารางท่ี 1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในบัจจุบัน จําแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา 
 

                                          หนวย: หลักสูตร 

ภาควิชา 
หลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2554 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร 1 2 1 4 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 2 2 1 5 
ภาควชิาสหกรณ 1 1 - 2 
หนวยกิจการนานาชาติ 1 - - 1 

รวม 5 5 2 12 
 

หลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอนของคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2551 -255 4 ท้ังหมดจํานวน 12 
หลักสูตร นั้น เม่ือจําแนกเปนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และจําแนก
ตามลักษณะของโครงการท่ีเปนโครงการภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ จะมีจํานวนรวมกันท้ังหมด 19 
โครงการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 โครงการท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2552-2554 
หนวย: โครงการ 

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 5 3 8 5 3 8 5 3 8 
- หลักสูตรภาษาไทย 4 3 7 4 3 7 4 3 7 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ปริญญาโท (รวม) 4 5 9 4 5 9 4 5 9 
- หลักสูตรภาษาไทย 3 5 8 3 5 8 3 5 8 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ภาคภาษาอังกฤษ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ปริญญาเอก (รวม) 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 10 9 19 10 9 19 10 9 19 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 7 9 16 7 9 16 7 9 16 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
- รวมภาคภาษาอังกฤษ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
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ขอมูลบุคลากร 
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร  มี จํานวนบคุลากรท้ังหมด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 255 5 
รวมท้ังสิ้น 209 คน แบงเปน บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย ) จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 44.50 และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สายชวยวิชาการ และสายธุรการ ) จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 55.50  ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 3 และภาพท่ี 10 
 

ตารางท่ี 3 อัตรากําลังบุคลากรท้ังหมด ปการศึกษา 2554   
             จําแนกตามประเภทบุคลากร และหนวยงานในการปฏิบัติงาน (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555) 

    หนวย: คน 

ปะเภทบุคลากร 
หนวยงานในการปฏิบัติงาน รวม 

ศศ. ศกท. สก. สลค. ศวศป. ศบ. สว.สก EEBA 
สายวิชาการ 40 38 15 0 0 0 0 0 93 
ขาราชการ สาย ก 15 20 13 0 0 0 0 0 48 
พนักงานเงินงบประมาณ สายก 18 18 2 0 0 0 0 0 38 
ผูทรงคุณวุฒิ (เงินรายได) 7 0 0 0 0 0 0 0 7 
สายสนับสนุน 19 13 3 50 2 20 4 5 116 
ขาราชการ สาย ข. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ขาราชการ สาย ค. 1 1 0 7 0 0 0 0 9 
พนักงานเงินงบประมาณ สายข. 0 0 0 4 0 0 1 0 5 
พนักงานเงินงบประมาณ สายค. 0 0 0 3 0 0 1 0 4 
พนักงานเงินรายได สายข. 7 3 1 2 1 7 1 0 22 
พนักงานเงินรายได สายค. 9 7 2 17 1 13 1 0 50 
พนักงานเงินรายได สายอ. 0 0 0 4 0 0 0 0 4 
ลูกจางประจําสาย อ. 0 0 0 12 0 0 0 0 12 
ลูกจางชั่วคราว สาย ข 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ลูกจางชั่วคราว สาย ค 2 2 0 0 0 0 0 4 8 
ลูกจางชั่วคราว สาย อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมบุคลากรท้ังหมด 59 51 18 50 2 20 4 5 209 
 
ภาพท่ี 10 อัตราสวนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปการศึกษา 2554 

 
 

สาย
วิชาการ 
44.50%

สาย
สนับสนุน 
55.50%
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อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) 
 

ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตร มีคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ จํานวน 93 คน โดยจําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ปการศึกษา 2554 
             จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2555) 

หนวย: คน 
หนวยงาน

ตําแหนงทางวิชาการ ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม

ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รองศาสตราจารย 7 0 3 10 7 0 0 7 4 1 0 5 22

ผูชวยศาสตราจารย 8 2 2 12 8 0 0 8 4 0 0 4 24

อาจารย 0 16 2 18 5 18 0 23 5 1 0 6 47

รวม 15 18 7 40 20 18 0 38 13 2 0 15 93
วุฒิการศึกษา ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม ขาราชการ พนักงาน ผูทรงคุณวุฒิ รวม รวมทั้งสิ้น

ปริญญาเอก 9 16 5 30 14 12 0 26 7 2 0 9 65

ปริญญาโท 6 2 2 10 6 6 0 12 6 0 0 6 28

รวม 15 18 7 40 20 18 0 38 13 2 0 15 93

ศศ ศกท สก รวมทั้งสิ้น

 

หมายเหต:ุ  อัตรากาํลงัสายวิชาการ (สาย ก) ท้ังหมด หมายถึง อาจารยท่ีเปนขาราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ) และ
ผูทรงคุณวุฒิ (เงินรายได) ท่ีมีสัญญาจางกับคณะท้ังปการศึกษา มรีะยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน และรวมลา
ศึกษาตอ/ลาเพ่ิมพูนความรูฯ รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 2554 

 
อัตรากําลังสายวิชาการ (สาย ก ) ของคณะเศรษฐศาสตร เม่ือจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ประกอบดวยตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  22 คน คิดเปนรอยละ 23.65 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน  
24 คน คิดเปนรอยละ 25.81 และอาจารย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 50.54 ดงัแสดงในภาพท่ี 11 และ
เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาประกอบดวย บุคลากรในระดับปริญญาเอกจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 69.89 
และระดับปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 30.11 ดงัแสดงในภาพท่ี 12 

 
ภาพท่ี 11 อัตราสวนบุคลากรวายวิชาการ (สาย ก) ปการศึกษา 2554 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

รอง

ศาสตราจารย 

23.65%

ผูชวย

ศาสตราจารย 

25.81%

อาจารย 

50.54%
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ภาพท่ี 12 อัตราสวนบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ปการศึกษา 2554 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
จํานวนอาจารยประจํา ปการศึกษา 2554 
 

 ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา  (นับรวมลาศึกษาตอและลาเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ) ท้ังหมด จํานวน 91.5 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ดังตารางท่ี 
5 มีจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมรวมลาศึกษาตอ/ลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ) จํานวน 85 คน 
ดังตารางท่ี 6 และขอมูลอาจารย  (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวฒุกิารศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 5 จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ/ลาเพ่ิมพูนความรูฯ) ปการศึกษา 2554 จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา 

หนวย: คน 

ตาํแหนงทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

อาจารย 0 10 35.5 45.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0 9 15 24 
รองศาสตราจารย 0 8 14 22 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 

รวม 0 27 64.5 91.5 
 
หมายเหตุ: อาจารยประจาํ หมายถึง อาจารยท่ีเปนขาราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ) และผูทรงคุณวุฒิ (เงินรายได ) 

ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน และรวมลาศึกษาตอ/ลาเพ่ิมพูนความรูฯ รว บรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
2554 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดอืนข้ึนไป นับเปน  1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดอืน นับเปน 0.5 
คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน นับเปน 0 

 
 
 
 
 

ปรญิญาเอก 
69.89%

ปริญญาโท 
30.11%
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ตารางท่ี 6 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีปฏิบัติงานจริง) ปการศึกษา 2554 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

วฒุกิารศึกษา 
 

หนวย: คน 

ตาํแหนงทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

อาจารย 0 6 35.5 41.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0 8 14.5 22.5 
รองศาสตราจารย 0 8 13 21 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 

รวม 0 22 63 85 
 

หมายเหตุ: อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารยท่ีเปนขาราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ) และผูทรงคุณวุฒิ 
(เงินรายได ) ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ไมรวมลาศึกษาตอ/ลาเพ่ิมพูนความรูฯ รวบรวมสิ้นสุดป
การศึกษา 255 4 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดอืนข้ึนไป นับเปน 1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน 
นับเปน 0.5 คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน นับเปน 0 

 

ตารางท่ี 7 จํานวนอาจารย (FTES: Full Time Equivalent Teacher) ปการศึกษา 2552-2554 
   แยกตามตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา  

หนวย: คน 

ตาํแหนงทางวิชาการ 
FTET ลาศึกษาตอท้ังหมด FTET และรวมลาศึกษาตอ 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  อาจารย 31 35 41.5 10 7 4 41 42 45.5 
-  ผูชวยศาสตราจารย 27 26 22.5 0 2 1.5 27 28 24 
-  รองศาสตราจารย 21 26 21 0 0 1 21 26 22 
-  ศาสตราจารย 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

รวมท้ังหมด 79 91 85 10 9 6.5 89 100 91.5 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-  ปริญญาโท 22 25 22 10 8 5 32 33 21 
-  ปริญญาเอก 57 67 63 0 1 1.5 57 67 64.5 

รวมท้ังหมด 79 91 85 10 9 6.5 89 100 91.5 

หมายเหต:ุ FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
2554 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดอืนข้ึนไป นับเปน 1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดอืน นับเปน 0.5 คน 
และกรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน นับเปน 0 
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จาํนวนบุคลากรประจํา (สายสนับสนุน) 
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีอัตรากําลังบุคลากร ประจํา ( สายสนับสนุน ) ท้ังหมด
จํานวน 111.5 คน จําแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามหนวยงานตางๆ ดังนี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร (ศศ .) 
จํานวน 19 คน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (ศกท .) จํานวน 13 คน ภาควชิาสหกรณ (สก .) 
จํานวน 3 คน สํานักงานเลขานุการ (สลค.) จํานวน 49.5 คน ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  (ศว.ศป.) 
จํานวน 2 คน ศูนยบัณฑิตศึกษาฯ (ศบ.) จํานวน 20 คน และสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) จํานวน 4 
คน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ( EEBA) จํานวน 1 คน 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน ปการศึกษา 2554 
             จําแนกตามประเภทบุคลากร และหนวยงานในการปฏิบัติงาน  
 

ปะเภทบุคลากร 
หนวยงานในการปฏิบัติงาน รวม 

ศศ. ศกท. สก. สลค. ศวศป. ศบ. สว.สก EEBA 

ขาราชการ สาย ข. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ขาราชการ สาย ค. 1 1 0 7 0 0 0 0 9 

พนักงานเงินงบประมาณ สาย ข. 0 0 0 4 0 0 1 0 5 

พนักงานเงินงบประมาณ สาย ค. 0 0 0 3 0 0 1 0 4 

พนักงานเงินรายได สาย ข. 7 3 1 2 1 7 1 0 22 

พนักงานเงินรายได สาย ค. 9 7 2 16.5 1 13 1 0 49.5 

พนักงานเงินรายได สาย อ. 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

ลูกจางประจําสาย อ. 0 0 0 12 0 0 0 0 12 

ลูกจางชั่วคราว สาย ข 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 
ลูกจางชั่วคราว สาย ค 2 2 0 0 0 0 0 0.5 4.5 
ลูกจางชั่วคราว สาย อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมท้ังหมด 19 13 3 49.5 2 20 4 1 111.5 
 

หมายเหตุ :  บุคลากรประจําสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนขาราชการ พนักงาน สาย ข. และ ค. 
ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และมีสัญญาจางกับหนวยงานท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดอืน รวบรวม
สิ้นสุดปการศึกษา 255 4 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดอืนข้ึนไป นับเปน 1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดอืน นับเปน 
0.5 คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา 6 เดือน นับเปน 0 
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การลาศึกษาตอและลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของคณาจารย 
 

ในปการศึกษา  2554 คณะเศรษฐศาสตรมีการสงเสริมใหคณาจารยไดมีการพัฒนาความรูทาง
วิชาการ ท้ังสิ้นรวม 10 คน แบงเปน ลาศึกษาตอภายในประเทศ 1 คน ลาศึกษาตอตางประเทศ  6 คน และลา
เพ่ิมพูนความรู 3 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

• ศกึษาตอภายในประเทศ   
 (1) นางสุมาลี พุมภิญโญ ขาราชการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ศึกษาตอปริญญาเอก  สาขา 

Urban Environmental Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ตั้งแต 27 มิถุนายน 2550 โดยใช
เวลานอกราชการและไดขอลาศึกษาเต็มเวลาราชการเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากอายุเกิน 45 ป ศึกษาตอสาขา  
Urban Environmental Management ณ สถาบันเดิม ดวยทุนสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนตั้งแต 1 
พฤศจกิายน 2553 –30 มิถุนายน 2555 

 

• ศึกษาตอตางประเทศ   
 (1) นายวิษณุ อรรถวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ณ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
กําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2550 –6 มิถุนายน 2552  ขอขยายเวลาศึกษาตอตั้งแต 7 มิถุนายน 
2552 – 6 มิถุนายน 2553 และขยายเวลาศึกษาตอตั้งแต 7 มิถุนายน 2553 – 6 มิถุนายน 2554 และขยาย
เวลาศึกษาตอ ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 – 31 ตุลาคม 2555 

 
(2) นายณัฐพล พจนาประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ศึกษาตอระดับปริญญาโท/เอกสาขาวิชา Economics ณ Hitotsubashi 
University ประเทศญี่ปุน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2547 –31 มีนาคม 2553 และขยายเวลาศึกษาตอตั้งแต
วันท่ี 1 เมษายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2554  ซ่ึงไดรายงานตัวกลับเขารับราชการตั้งแต วันท่ี 1 สงิหาคม 
2554 

 
(3) นายอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Agricultural Economics ณ 
Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตวันท่ี 4 สงิหาคม 2550 – วันท่ี 3 สงิหาคม 2552  และ
ขยายเวลาศึกษาตอ  ตั้งแตวันท่ี 4 สงิหาคม 2552 – 3 สงิหาคม 2553 และขยายเวลาศึกษาตอตั้งแตวันท่ี  4 
สงิหาคม 2553 – 3 สงิหาคม 2554 ซ่ึงไดรายงานตัวกลับเขารับราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2554 

 
 (4) นางสาว สุวพร ผาสุก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและทรัพยากร ศึกษาตอปริญญาโท หลักสูตร Master of Food and Resources Economics ณ 
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฏาคม 2552 – 
25 สงิหาคม 2553 และศึกษาตอปริญญาเอก สาขา  Integrated Studies in Land and Food Systems ณ 
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 26 สงิหาคม 2553 – 
25 สงิหาคม 2555 
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(5) นางสาว อารียา มนัสบุญเพ่ิมพูน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ณ University of Hohenheim ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทุนประเภท 2 (ทุนจาก 
University of Hohenheim) ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2553 –30 กันยายน 2556 

 
(6) นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชา Master of Science Marketingณ 
University of Hertfodshire ประเทศอังกฤษ ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม  2554 - 31 กรกฎาคม 
2556 

 
• ลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
(1)  นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ ขาราชการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ลาเพ่ิมพูนความรูฯ เพ่ือการเขียนเอกสารคําสอนวิชา 0 1119555 สําหรับ
ใชเปนผลงานวิชาการประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2553 -31 ตุลาคม 
2554 ซ่ึงปจุบันไดรายงานตัวกลับเขารับราชการแลว 

 
(2)  นางสาวสันติยา เอกอัคร ขาราชการ ตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร  

ลาเพ่ิมพูนความรูฯ เพ่ือแตงตําราวิชาการเรื่อง เศรษฐศาสตรเบื้องตน  (Introduction to Economics) ตั้งแต
วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 -31 พฤษภาคม 2555 

 
(3)  นางสยุมพร โยธาสมุทร ขาราชการ ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาสหกรณ ลาเพ่ิมพูนความรู

ทางวิชาการ เพ่ือ การเรียบเรียงเอกสารคําสอน เรื่อง สหกรณเบื้องตน  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2555 ถึง 31 
มีนาคม 2556 
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ขอมูลนิสิต 

 
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 

 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหม ด จํานวน 2,960 คน เปน
นิสิตเขาใหมชั้นปท่ี  1 จํานวน 891 คน นิสิตชั้นปท่ี 2 จํานวน 804 คน นิสิตชั้นปท่ี 3 จํานวน 663 คน นิสิต
ชั้นปท่ี 4 จํานวน 602 คน และนิสิตมากกวาชั้นปท่ี 4 จํานวน – คน ซ่ึงจําแนกตามหลักสูตรไดดังนี้ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมท้ังหมดจํานวน  1,063 คน แบงออกเปนภาคปกติ จํานวน 394 คน และภาคพิเศษ 
จํานวน 669 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร ) รวมท้ังหมดจํานวน 1,244 คน แบง
ออกเปนภาคปกติ จํานวน 460 คน และภาคพิเศษ จํานวน 197 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจ
การเกษตร ) ท้ังหมด จํานวน 587 คน แบงออกเปน ภาคปกติ จํานวน 217 คน และภาคพิเศษ จํานวน 370 
คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (เศรษฐศาสตรสหกรณ ) จํานวน 373 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ภาคพิเศษ จํานวน 280 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี 9 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตร 
หนวย: คน 

ภาควิชา/หลักสูตร นิสิตช้ัน 
ปท่ี1 

นิสิตช้ัน 
ปท่ี2 

นิสิตช้ัน 
ปท่ี3 

นิสิตช้ัน 
ปท่ี4 

นิสิตมากกวา 
ช้ันปท่ี 4 

รวม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร 299 265 242 257 0 1,063 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร  (ภาคปกติ) 

103 97 99 95 0 394 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ ) 

196 168 143 162 0 669 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 388 343 255 258 0 1,244 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร (ภาคปกติ) 

118 105 114 123 0 460 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร (ภาคพิเศษ) 

109 88 - - 0 197 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(ภาคปกติ) 

57 55 57 48 0 217 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(ภาคพิเศษ) 

104 95 84 87 0 370 

ภาควิชาสหกรณ 98 100 88 87 0 373 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ (ภาคปกติ) 

98 100 88 87 0 373 

หนวยการศึกษานานาชาติ 106 96 78 - 0 280 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การประกอบการ นานาชาต ิ(ภาคพิเศษ) 

106 96 78 - 0 280 

รวม 891 804 663 602 0 2,960 

หมายเหตุ: ขอมูลจากกองแผนงาน มก. 
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท  
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มี นิสิตระดับปริญญาโท  ท้ังสิ้นจํานวน  1,674  คน โดย
จําแนกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ จํานวน  98 คน และภาคคํ่า จํานวน  
134 คน หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ ) ภาคพิเศษ จํานวน  377 คน หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคพิเศษ หนวยการศึกษาจังหวัดลพบุรี  จํานวน  131 คน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร ) (ชื่อเดิม) ภาคปกติ จํานวน 78 คน ภาคพิเศษ 131 
คน และภาคภาษาอังกฤษ จาํนวน 14 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร และ
ทรัพยากร ) (ชือ่ใหม) ภาคปกติ จํานวน  15 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร และ
ทรัพยากร ) (ชือ่ใหม) ภาคพิเศษ จํานวน 62 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร ) ภาค
พิเศษ จํานวน 274 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (เศรษฐศาสตรสหกรณ ) ภาคปกติ จํานวน 53 คน 
และภาคพิเศษ จํานวน 207 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตร 
  

  นิสิตปที่ 1 นิสิตปที่ 2 นิสิตปที่ 3 ขึ้นไป รวม 

ภาควิชา/ หลักสูตร รหสั 54 รหสั 53 ต้ังแตรหัส 52       

  
แผน 
 ก 

แผน  
ข 

รวม แผน  
ก 

แผน  
ข 

รวม แผน  
ก 

แผน  
ข 

รวม แผน  
ก 

แผน  
ข 

รวม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร 200 216 416 64 113 177 46 101 147 310 430 740 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตภาคปกติ 63 0 63 18 0 18 17 0 17 98 0 98 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตภาคพเิศษ 90 0 90 30 0 30 14 0 14 134 0 134 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ) ภาคพเิศษ 

47 151 198 16 78 94 15 70 85 78 299 377 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ) ภาคพเิศษ หนวยการศึกษาลพบุรี 

0 65 65 0 35 35 0 31 31 0 131 131 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 117 197 314 43 84 127 34 99 133 194 380 574 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
เกษตร) ภาคปกติ(ชื่อเดิม) 

42 0 42 20 0 20 16 0 16 78 0 78 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร) ภาคปกติ(ชื่อใหม) 

15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร
เกษตร) ภาคพเิศษ(ชื่อเดิม) 

14 36 50 12 20 32 11 38 49 37 94 131 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร) ภาคพเิศษ(ชื่อใหม) 

11 51 62 0 0 0 0 0 0 11 51 62 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
เกษตร)  (ภาคภาษาอังกฤษ)ภาคปกติ 

9 0 9 3 0 3 2 0 2 14 0 14 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
ภาคพเิศษ 

26 110 136 8 64 72 5 61 66 39 235 274 

ภาควิชาสหกรณ 33 187 220 5 69 74 15 51 66 53 307 360 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
สหกรณ)ภาคปกติ 

33 0 33 5 0 5 15 0 15 53 0 53 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร
สหกรณ)ภาคพเิศษ 

0 187 187 0 69 69 0 51 51 0 307 307 

รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 350 600 950 112 266 378 95 251 346 557 1,117 1,674 

หมายเหตุ: ขอมูลจากกองแผนงาน มก. 
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จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก 
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีนิสิตระดับปริญญาเอก ท้ังหมด  45 คน โดยจําแนกตาม
หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) ภาคพิเศษ จํานวน 27 คน และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) ภาคปกติ  จํานวน 2 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร
เกษตร) นานาชาติ (ชื่อเดิม) จํานวน 15 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร และ
ทรัพยากร) นานาชาติ (ชือ่ใหม) จํานวน 1 คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2554 จําแนกตามหลักสูตร 
  หนวย: คน 

หลักสูตร รหัส 54 รหัส 53 
รหัส 52 

และตํ่ากวา 
รวม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร 15 5 7 27 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)ภาคพิเศษ 15 5 7 27 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 8 1 9 18 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) ภาคปกต ิ 2 0 0 2 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)นานาชาต ิ(ช่ือเดิม) 5 1 9 15 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร)
นานาชาติ (ช่ือใหม) 

1 0 0 1 

รวมจาํนวนนสิติระดับปริญญาเอกท้ังหมด 23 6 16 45 

หมายเหตุ: ขอมูลจากกองแผนงาน มก. 
 

คณะเศรษฐศาสตรมีจํานวนนิสิตท้ังหมด เปรียบเทียบ 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2552-2554 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 12 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 
หนวย: คน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ปริญญาตรี (รวม) 1,456 901 2,357 1,383 1,251 2,634 1,444 1,516 2,960

- หลักสูตรภาษาไทย 1,456 809 2,265 1,383 1,048 2,431 1444 1236 2680

- หลักสูตรนานาชาติ 0 92 92 0 203 203 0 280 280

ปริญญาโท (รวม) 176 882 1058 156 828 984 941 797 1738

- หลักสูตรภาษาไทย 164 882 1,046 145 828 973 941 788 1729

- หลักสูตรนานาชาติ 12 0 12 11 0 11 0 9 9

ปริญญาเอก (รวม) 12 12 24 10 12 22 23 15 38

- หลักสูตรภาษาไทย 2 12 14 0 12 12 17 15 32

- หลักสูตรนานาชาติ 10 0 10 10 0 10 6 0 6

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,644 1,795 3,439 1,549 2,091 3,640 2,408 2,328 4,736

-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,622 1,703 3,325 1,528 1,888 3,416 2,402 2,039 4,441

- รวมหลักสูตรนานาชาติ 10 92 102 10 203 213 6 280 286

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

 
  หมายเหต:ุ ขอมลูจากกองแผนงาน มก. 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร  มีนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดจํานวน 762  คน โดย
จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 277 คน และภาคพิเศษ จํานวน 127 
คน ระดับปริญญาโท ภาคปกต ิจํานวน 32 คน และภาคพิเศษ จํานวน 261 คน สวนในระดับปริญญาเอก ไม
มีผูสําเร็จการศึกษา ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 13  

 

ตารางท่ี 13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 
หนวย: คน 

ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ

รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ

รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ

รวม ปกติ พิเศษ นานา

ชาติ

รวม

ภาควิชาเศรษฐศาสตร 83 130 0 213 11 138 0 149 0 0 0 0 94 268 0 362

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรฯ 92 0 0 92 14 29 0 43 0 0 0 0 106 29 0 135

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 36 62 0 98 0 67 0 67 0 0 0 0 36 129 0 165

ภาควิชาสหกรณ 66 0 0 66 7 27 0 34 0 0 0 0 73 27 0 100

รวม 277 192 0 469 32 261 0 293 0 0 0 0 309 453 0 762

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด

หมายเหต:ุ ขอมูลคณะ 
 

ขอมูลผูท่ีสําเร็จการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบ 3 ป ตั้งแต ปการศึกษา 2552-2554 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 
 หนวย: คน 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

ปริญญาตรี (รวม) 307 131 438 343 153 496 277 192 469

- หลักสูตรภาษาไทย 307 131 438 343 153 496 277 192 469

- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริญญาโท (รวม) 46 277 323 37 304 341 32 261 293

- หลักสูตรภาษาไทย 43 277 320 34 304 338 32 261 293

- หลักสูตรนานาชาติ 3 0 3 3 0 3 0 0 0

ปริญญาเอก (รวม) 2 0 2 2 0 2 0 0 0

- หลักสูตรภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตรนานาชาติ 2 0 2 2 0 2 0 0 0

รวมทั้งหมดทุกระดับ 355 408 763 382 457 839 309 453 762

- รวมหลักสูตร 350 408 758 377 457 834 309 453 762

- รวมหลักสูตร 5 0 5 5 0 5 0 0 0

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554

หมายเหต:ุ ขอมูลคณะ 

 
 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

29 

ขอมูลการเงินและงบประมาณ 
 

ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะ เศรษฐศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 255 2-2554 จําแนกตาม
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได รายละเอียดดังตารางท่ี 15 และ แผนกลยุทธการเงินคณะ
เศรษฐศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายละเอียดดังตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 15 งบประมาณท้ังหมดของคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
หนวย: บาท 

ประเภท        ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ รายรับ รายจาย คงเหลือ 
งบประมาณแผนดิน 35,280,000.00 40,334,523.00 -5,054,523.00 31,747,300.00 39,755,906.31 -8,008,606.31 32,160,000.00 42,757,010.89 -10,597,010.89 

งบประมาณเงินรายได 235,844,383.98 158,427,268.28 77,417,115.70 199,834,623.35 182,256,613.42 17,578,009.93 269,223,630.51 181,138,375.13 88,085,255.38 

รวม 271,124,383.98 198,761,791.28 72,362,592.70 231,581,923.35 222,012,519.73 9,569,403.62 301,383,630.51 223,895,386.02 77,488,244.49 

 
ตารางท่ี 16 แผนกลยุทธการเงินคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

   หนวย: บาท 
รายรับ  รายจาย  

แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 
1. เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 

210,810,066.44 1. งบบุคลากร 51,643,560.14 

2. เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอนภาค
พิเศษ 

25,203,871.48 2. งบดําเนินงาน 77,940,667.80 

3.เงินรายไดจากการบริหารงาน 32,160,000.00 3. งบลงทุน 7,832,042.57 
4. เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ 903,563.21 4. งบอุดหนุน 35,268,600.41 
5. เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ 1,919,711.00 5. งบอ่ืนๆ 51,210,515.10 
6. เงินอุดหนุน 16,355,152.41   
7. เงินอ่ืนๆ 6,105,097.03   
รวมประมาณการรายรับ  293,457,461.57 รวมประมาณการรายจาย  223,895,386.02 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีงบประมาณรายรับและรายจายในการดําเนินงาน รวม

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 525,279,016.53 บาท แยกเปนงบประมาณรายรับ 301,383,630.51 บาท และงบประมาณ
รายจาย 223,895,386.02 บาท ดงัในภาพท่ี 13 และตารางท่ี 17 
 

ภาพท่ี 13 อัตราสวนของงบประมาณรายรับ-รายจายท้ังหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

งบประมาณ
รายรับ 
57.38%

งบประมาณ
รายจาย
42.62%
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ตารางท่ี 17  รายรับ รายจาย จากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได (จายจริง) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

 
รายรับ  งบประมาณ   งบประมาณ  

 แผนดิน   เงินรายได  
ยอดยกมา  ปการศึกษา 2554      239,434,795.31  
1. เงินบํารุงมหาวิทยาลัย  และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา      210,810,066.44  
2. เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอน  ภาคพิเศษ       25,203,871.48  
3. เงินรายไดจากการบริหารงาน       32,160,000.00           903,563.21  
4. เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ          7,926,168.94  
5. เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ          1,919,711.00  
6. เงินอุดหนุน       16,355,152.41  
7. เงินอ่ืนๆ          6,105,097.03  

รวมรายรับ     32,160,000.00    269,223,630.51  

รายจาย  งบประมาณ   งบประมาณ  
 แผนดิน   เงินรายได  

1. งบบุคลากร       39,983,990.00       11,659,570.14  
   1.1 เงินเดือน      39,983,990.00                         -    
   1.2 คาจางประจํา                          -    
   1.3 คาจางช่ัวคราว        11,659,570.14  
   1.4 คาจางช่ัวคราวรายวัน                          -    
   1.5 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน                          -    
2. งบดําเนินงาน         2,595,400.89       75,345,266.91  
   2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ         1,184,320.89       70,636,809.11  
   2.2 คาสาธารณูปโภค         1,411,080.00        4,708,457.80  
3. งบลงทุน           177,620.00         7,654,422.57  
   3.1 คาครุภัณฑ           177,620.00        7,654,422.57  
   3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                         -                           -    
4. งบอุดหนุน              -         35,268,600.41  
   4.1 คาใชจายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน                         -         19,474,361.83  
   4.2 คาใชจายอุดหนุนท่ีเสนอขออนุมัติตามรายการ/  โครงการเฉพาะกิจ                         -             794,238.58  
5. งบรายจายอ่ืนๆ  (จาย/โอน ระหวางหนวยงาน)                         -        51,210,515.10  

รวมรายจาย      42,757,010.89    181,138,375.13  
รายไดสุทธิ (ไมรวมยอดยกมา)     (10,597,010.89)      88,085,255.38  
รายไดสุทธิ (รวมยอดยกมา)     (10,597,010.89)    327,520,050.69  

หมายเหตุ: ขอมูลดานงบประมาณ ใหรายงานขอมูลตามรอบปงบประมาณ 2554 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 253 - 30 กันยายน 
2554) 
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งบประมาณรายรับ 
 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะเศรษฐศาสตรมี รายรับในการดําเนินงานเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

301,383,630.51 บาท แยกเปนรายรับจากเงินงบประมาณแผนดิน 269,223,630.51 บาท คิดเปนรอยละ  
89.33 และรายรับจากเงินรายได 32,160,000.00 บาท คิดเปนรอยละ10.67 ดังรายละเอียดในภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 14  อัตราสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดตองบประมาณรายรับท้ังหมด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

 
งบประมาณรายจาย  
 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะเศรษฐศาสตรใชงบประมาณ รายจายในการดําเนินงานท้ังสิ้นเปน

จํานวนเงิน 223,895,386.02 บาท โดยเปนคาใชจายท่ีใชจากเงินงบประมาณแผนดิน 42,757,010.89 บาท คิด
เปนรอยละ 19.10 และจากเงินรายได 181,138,375.13 บาท คิดเปนรอยละ 80.90 ดังรายละเอียดในภาพท่ี 15 
 
ภาพท่ี 15  อัตราสวนของงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดตองบประมาณคาใชจายท้ังหมด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 
 
 

งบประมาณ
แผนดนิ 
10.67%

งบประมาณ
เงินรายได 
89.33%

งบประมาณ
แผนดนิ 
19.10%

งบประมาณ
เงินรายได 
80.90%
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ขอมูลงานวิจัย 
 
 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเศรษฐศาสตร มี จํานวนโครงการวิจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 57 โครงการ ภายใน 13 โครงการ และภายนอก 44 โครงการ จํานวนบทความ
วิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  ในประเทศ 18 ผลงาน ตางประเทศ 16 ผลงาน จํานวนบทความวิชาการท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพร  ในประเทศ 2 ผลงาน จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ  ใน
ประเทศ 14 คน ตางประเทศ 34 คน จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอผลงานวิชาการ  ในประเทศ 
10 คน ตางประเทศ 21 คน จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง ( citation) ใน refereed journal หรอืใน
ฐานขอมูล ในประเทศ 3 ผลงาน ตางประเทศ 14 ผลงาน งบประมาณท่ีไดรับ สนับสนุนในการทําวิจัยท้ังจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนเงินท้ังสิ้น 61,971,200 บาท โดยเปนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยจาก
ภายใน 3,246,666 บาท และจาก ภายนอก 58,724,534 บาท และ จํานวนอาจารย และบุคลากรวิจัยท่ีไดรับ
ทุนสนับสนุนวิจัยจากภายใน 18 คน และภายนอกมหาวิทยาลัย 33 คน ตามลําดับ มีรายละเอียดเปรียบเทียบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ดังตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18 ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 

รายละเอียด 
ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 42 54 57 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

20 12 18 

  ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

6 8 16 

  รวม 26 20 34 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม
และความยั่งยืนท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร (ป
ปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

 -  -  - 

  ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

 -  -  - 

  รวม  -  -  - 
จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

 -  - 2 

  ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

 -  -  - 

  รวม  -  - 2 
จํานวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

 -  -  - 

ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

 -  -  - 

รวม  -  -  - 
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รายละเอียด 
ประจําป 

2552 2553 2554 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวม
ประชุมวิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  -  - 14 

ตางประเทศ  -  - 32 
รวม  -  - 46 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  -  - 10 
ตางประเทศ  -  - 21 

รวม  -  - 31 
จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูล (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - 2 3 

ตางประเทศ - 4 14 

รวม 14 6 17 

จํานวนงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม  
(ปการศึกษา) 
  

ในประเทศ  -  -  - 
ตางประเทศ  -  -  - 

รวม  -  -  - 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  -  -  - 
ตางประเทศ  -  -  - 

รวม  -  -  - 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ  
(ปปฏทิิน พ.ศ.) 
  

ในประเทศ  -  -  - 
ตางประเทศ  -  -  - 

รวม  -  -  - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(ปงบประมาณ พ.ศ.) 
  

ภายใน 2,540,000 4,165,000 3,246,666 
ภายนอก 43,834,474.43 30,007,710.14 58,724,534 

รวม 46,374,474.43 34,172,710.14 61,971,200 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 
(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  -  -  - 

ภายนอก  -  -  - 
รวม  -  -  - 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยท่ีไดรับทุน
สนับสนุนวิจยั (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 13 20 18 

ภายนอก 31 32 33 

รวม 44 52 51 
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ขอมูลการบริการวิชาการแกสังคม 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 คณะเศรษฐศาสตร มีจํานวนโครงการบริการวิชาการ และ
งบประมาณ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 19 และตารางท่ี 20 

 

ตารางท่ี 19 โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 
 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  
2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 33 22 19 
จํานวนคนท่ีไดรับบริการ(คน) 1,652 1,527 1,199 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 6,745,876 10,974,912 22,078,978 

มูลคา (บาท) - -  - 

 
ตารางท่ี 20 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2554 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ ชื่อผูทําโครงการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงานที ่
มีความรวมมือ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate 
of Business Advisor (CBA) ประกาศนียบัตรที่
ปรึกษาทางธุรกิจ รุนที่ 8 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศิถี 
รศ.ดร.สันติยา เอกอคัร 

27 มิ.ย.-18 ธ.ค.54 บริษัท เอฟ พีเอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

1,798,000 

2 เสวนาวิชาการคร้ังที ่3/2554 เร่ือง Challenges 
to Monetary Operation in a Small 
Inflation-Targeting Economy : Living with 
Foreign Exchange Flows โดย ดร.รัญชนา
พงศาปาน 

คณะกรรมการวจิยั
ภาควชิาเศรษฐศาสตร 

27 ธ.ค.54 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

5,487 

3 เสวนาวิชาการคร้ังที ่1/2555 เร่ือง เอเชีย โลกา
ภิวัตนใหม และยุทธศาสตรประเทศไทย โดยดร.
ธรรมรักษหมื่นจักร 

คณะกรรมการวจิยั
ภาควชิาเศรษฐศาสตร 

26 ม.ค.55 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

4,743 

4 โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหาร
สหกรณ หลักสูตร:การจัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อ
การบริหารสหกรณ 

อ.ไพโรจน  
ล้ิมศรีสกุลวงศ 

1 ก.พ.-31 พ.ค. 55 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

370,000 

5 โครงการนักขายมืออาชีพสไตลสหกรณ รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท 

5 กรกฎาคม 54 สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

22,649 

6 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยางผูชํานาญการรุนที่ 8 

รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท 

25 กรกฎาคม 54 1.กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 
2. ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด 

607,200 

7 โครงการ Knowledge Sharing ประชาสัมพันธ
ราน Farmer Shop 

รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท 

17 สิงหาคม 54 คณะเศรษฐศาสตร 5,823 

8 โครงการประชาสัมพันธราน Farmer Shop 
ผานการจัดนิทรรศการในงาน มูลคาเพิ่มสราง
รายได สไตล Green Economy 

รศ.จุฑาทิพย   
ภัทราวาท 

25 สิงหาคม 54 คณะเศรษฐศาสตร 5,495 

9 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนที่ 9 
 

รศ.จุฑาทิพย   
ภัทราวาท 

25 กรกฎาคม54 คณะเศรษฐศาสตร 303,600 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ ชื่อผูทําโครงการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงานที ่
มีความรวมมือ 

งบประมาณ 
(บาท) 

10 โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและ
สหกรณที่มีคุณคา แหงป 

รศ.จุฑาทิพย   
ภัทราวาท 

15 กันยายน 54 หนวยงานใน
ขบวนการสหกรณ 

232,500 

11 โครงการ "เลือกแนวทาง...วางอนาคต" งานบริการการศึกษา 21-ก.พ.-55 มก. 10,198 
12 การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 50 สํานักงานเลขานุการ

คณะ 
1-ก.พ.-55 คณะบริหารธรุกจิ 

คณะวนศาสตร สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
กองบริการการศึกษา 
มก. (19,158) 

24,700 

13 การฝกอบรม Certificate of BUSINESS 
ADVISOR รุนที่ 9 (เชียงใหม) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี  บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

2,900,000 

14 การฝกอบรม Certificate of BUSINESS 
ADVISOR รุนที่ 10 (หาดใหญ) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี  บริษัท เอฟ พี เอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

2,900,000 

15 การฝกอบรม Certificate of REAL ESTATE 
ENTREPRENEUR รุนที่ 5 (ขอนแกน) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี  บริษัท เอฟ พี เอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

3,900,000 

16 การจดัฝกอบรมหลักสูตร Grassroots 
Economic Development Followed 
Sufficiency economy Philosophy 

ผศ.ดร.ประพิณวดี  
ศิริศุภลักษณ 

 สํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ 

1,177,583 

17 การฝกอบรมหลักสูตรนักบริการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณระดับสูง รุนที่ ๕๖ 

ผศ.ดร.ธันวา  
จติตสงวน 

 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การเกษตรและสหกร 

7,658,000 

18 การพัฒนาผูบริหารธนาคารไทยเครดิตเพื่อราย
ยอย 

ผศ.ดร.วศิษิฐ  
ล้ิมสมบุญชัย 

 ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายยอยจํากัด 
(มหาชน) 

87,000 

19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห
ทางเศรษฐมิติ : กรณีหลายตลาด 

ผศ.ดร.ประพิณวดี  
ศิริศุภลักษณ 

 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

66,000 

 
ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2552-2554 

 

ตารางท่ี 21 ผลงานท่ีประสบความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร 3 อันดับแรก 
 

ป พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2552  รางวัล 
1) รางวัล Excellent Paper Award จาก Institution of Industrial Relations ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผลงานช่ือ “ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอการวางงานและแรงงานตางดาวในประเทศ

ไทย” (Effect of Economics Crisis on Unemployment and Alien Workers in Thailand ) โดย

รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร (วันท่ีไดรับรางวัล 21 ตุลาคม 2552)    

2) รางวัลดีเยี่ยมจากการสงผลงานการประกวดรางวัลคุณภาพครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ช่ือผลงาน  

“การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร” โดยรศ.นภาภรณ พรหมชนะ 

อ.ณธิชิา ธรรมธนากูล และดร.จักรกฤษณ พจนศิลป อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรพัยากร 

3) รางวัลชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาทางเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา ป 2552 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุ

ราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร  
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ป พ.ศ. ชื่อผลงาน 

2553 รางวัล 
1) สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมดาน

ตางๆ โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 4 ผลงานช่ือ “การถายโอนความรูจาก
การวิจัยมาใชในงานบริการวิชาการ” 

2) รางวัล Best Paper Award ในสาขาเศรษฐศาสตร เรื่อง“Unemployment Benefits and Duration 
of Unemployment of Workers in Bangkok Area” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global 
Academy of Busniess and Economics Research Internation Conference ณ เมอืงนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 17-19 ตุลาคม 2553 นําเสนอผลงานโดย อ.ดร.วัลลภัคร พลทรัพย  

 
ความรวมมอืกบัตางประเทศ 
1) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยกับ Cesar Ritz Colleges Switzerland, Wageningen University, the 

Netherlands, Limerick University, Ireland, Portsmouth University และ Southampton 
University, England  

2) คณะเศรษฐศาสตรโดยศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตรวมกับกระทรวงการตางประเทศ จัดโครงการ
หลักสูตรอบรม Grassroots Economics Development Followed Sufficiency Economy 
Philosophy โดยมีผูเขารวมหลักสูตรเปนบุคลากรจากประเทศกําลังพัฒนาตางๆ มากกวา10 ประเทศ 

2554 รางวัล 
1) รางวัลรองชนะเลิศ ในการนําเสนอผลงานวิชาการ ดานการจัดการปาชายเลนอยางยั่งยืนโดยชุมชน เรื่อง 

“โครงการพัฒนาแผนธุรกิจจากการพ่ึงพึงปาชายเลนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาการมีสวนรวมของเครือขาย
ชุมชน จังหวัดตราด” ในการสัมมนาปาชายเลนแหงชาติ ครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี 7-8 กันยายน 2554 
โดย รศ.ดร.อภิวันท กําลังเอก อาจารยสังกัดภาควิชาสหกรณ 

2) รางวัลชมเชย ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนําเสนอแบบปากเปลา (Oral 
Presentation) กลุมสาขาเศรษฐศาสตร เรื่อง “การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณการถือครอง
ทองคํากองทุนทองคํา (SPDR Gold Trust) และราคาทองคําแทงในตลาดโลก” ในการประชุมวิชาการ
ดานการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 1” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อ
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 โดยนิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

3) รางวัล Best Paper ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนําเสนอแบบปากเปลา (Oral 
Presentation) กลุมสาขาเศรษฐศาสตร เรื่อง“ผลกระทบของการเปดเสรีทางการเงินตอขนาดของ
รัฐบาล กรณีศึกษา กลุมประเทศอาเซียน” ในการประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ
วิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 1” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 โดยนิสิต
ปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

4) รางวัลเหรียญทอง กีฬายูโด จากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 26 ป 2011 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดย 
นางสาวจุฑาทิพย บําเพ็ญบุญ นักยูโดทีมชาติไทย  
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ขอมูลพ้ืนท่ีและลักษณะอาคาร 
 
 คณะเศรษฐศาสตร ตั้งอยูท่ีบริเวณถนนจันทรสถิตย และถนนชูชาติกําภู  ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044, 0-2579-9579, 0-2579-2166, 0-2579-2187 
โทรสาร ตอ 5718 และ 0-2579-2147 website: http://www.eco.ku.ac.th ดังภาพท่ี 16 
 

ภาพท่ี 16 แผนท่ีตั้งคณะเศรษฐศาสตร 

 
 คณะเศรษฐศาสตรมีอาคารหลัก 6 อาคาร และมีการแบงพ้ืนท่ีใชสอย ดังตอไปนี้  

1. อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 2,427.80 ตารางเมตร ดังนี้ 
- ชั้น 1 เปนท่ีตั้งของสํานักงานศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  และหองพักนิสิตปริญญา

โทและปริญญาเอก 
- ชั้น 2 เปนท่ีตั้งของภาควิชาสหกรณ ประกอบดวย สํานักงานธุรการ หองประชุมภาควิชา 

และหองพักอาจารยภาควิชาสหกรณ และหองประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร  
- ชั้น 3 เปนท่ีตั้งของภาควิชาเศรษฐศาสตร ประกอบดวย สํานักงานธุรการ และหองพัก

อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร  
2. อาคาร 2 (อาคารพิจารณพาณิชย) เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 4,275.43 ตารางเมตร 

ดังนี้ 
- ชั้น 1 เปนหองบรรยาย 
- ชั้น 2 เปนหองพักอาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ   
- ชั้น 3 เปนท่ีตั้งของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ประกอบดวย สํานักงาน

ธุรการ หองประชุมภาควิชา และหองพักอาจารย  
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3. อาคาร 3 (อาคารศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต) เปนอาคาร 3 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 9 80.22 
ตารางเมตร เปนท่ีตั้งของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  หองปฏิบัติงานของนักวิจัยและผูชวย
นักวิจัย และหองประชุม 

4. อาคาร 4 (อาคารการเงิน) เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 20 0.6 ตารางเมตร เปนท่ีตั้ง หอง
ประชุมยอย 3 หอง และหองผูชวยคณบดีฝายตางๆ 

5. อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร) เปนอาคาร 7  ชั้น พ้ืนท่ีใชสอยรวม 15,896 
ตารางเมตร เปนท่ีตั้งของสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร สํานักงานคณบดี หองบรรยาย 
หองประชุม หองสัมมนา หองอเนกประสงค สโมสรนิสิต สมาคมศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ และรานคาตางๆ 

6. อาคารหองสมุดพิทยาลงกรณ เปนท่ีตั้งของหองสมุดพิทยาลงกรณ เปนอาคาร 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย
รวม 1,085.52 ตารางเมตร 

 

ตารางท่ี 22 ลกัษณะทางกายภาพของคณะ 
 

รายการ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
พ้ืนท่ีท้ังหมด  25,216.02 ตรม. 
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนอาคาร 23,714.42 ตรม. 
 - พ้ืนท่ีใชสอยท่ัวไป 13,944.61 ตรม. 
      - พ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร 442.00 ตรม. 
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนสีเขียวภายนอกอาคาร 610.00 ตรม. 
พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเปนถนน 449.60 ตรม. 
 
ตารางท่ี 23 ขอมูลอาคารตางๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร 
 

ชื่ออาคาร ปท่ีเริ่มใช 
พ้ืนท่ีใชสอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
(ใช/ไมใช) 

1.อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร1) 2505 2,427.80 ไมใช 

2.อาคารพิจารณพาณิชย (อาคาร 2) 2520 4,275.43 ไมใช 
3.อาคารหองสมุดพิทยาลงกรณ 2506 1,085.52 ไมใช 
4.อาคารศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยกุต  (อาคาร 3) 

2530 980.22 ไมใช 

5.อาคารการเงิน (อาคาร 4) 2526 200.6 ไมใช 
6.อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร 
(อาคาร 5) 

2547 15,896 ใช 

7.ศาลาประชาสัมพันธ - 36.00 พ้ืนท่ีอเนกประสงค 
8.หองนํ้า 2540 44.00 ไมใช 
9.รานคา (ดานขางหองสมุดฯ)  2530 78.00 ไมใช 
10.โรงรถ 1  (ขางหองสมุดฯ) - 66.00 - 
11.โรงรถ 2 (ขางอาคาร 2)  - 54.45 - 
12.อาคารเก็บของ 2540 72.00 ไมใช 
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รูปภาพอาคาร 

 
อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) 
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อาคารพิจารณพาณิชย (อาคาร 2) 
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อาคารศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต (อาคาร 3) 

 
 

 
 

 
 

อาคารการเงิน (อาคาร 4) 
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หองน้ําลานแสดสนนนทรี 

 

 
 
 

อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร (อาคาร 5) 
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บทท่ี 2  การรายงานผลการประเมนิคุณภาพตามองคประกอบ 

 
2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ 

 
การเรียนการสอน 
ในปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ ปรับปรุง หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.2) จํานวน 5 หลักสูตร รวมท้ังไดมีการดําเนินการ พัฒนาหลักสูตร
ใหม จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 

• ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 
1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  
3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตร

นานาชาติ) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

 
• พัฒนาหลักสูตรใหม 

 
คณะเศรษฐศาสตรอยูระหวางดําเนินการพัฒนาเปดหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต (นานาชาติ) 
3) หลักสูตรปริญญาเอก (สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ) 
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กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
ในปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต

ในดานตางๆ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 
• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตครบทุกประเภทท้ังในระดับคณะ ภาควิชา และสโมสรนิสิต 

รวมท้ังสิ้น 63 กิจกรรม เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 3,263,935.09 บาท ดังตารางท่ี 24 
 

ตารางท่ี 24 กิจกรรมพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2554 
 

ประเภทกิจกรรม จํานวนกิจกรรม จํานวนเงิน (บาท) 
กิจกรรมวิชาการ  44 2,079,737.11 
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  3 112,389.50 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  3 126,104.00 
กิจกรรมนันทนาการ  2 275,325.00 
กิจกรรมสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม 11 670,379.48 

รวม 63 3,263,935.09 
 

• มีทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิต ท้ังจากภายในคณะ ภาคเอกชน และผูมีความประสงคให
การสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 140 ทุน รวมเปนเงินมูลคา 1,427,000.00 บาท ดังตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิต ปการศึกษา 2554 
 

รายช่ือทุน ประเภททุน จํานวนทุน มูลคาทุน 

ทุนภายใน       

รศ.ดร.ชูชพี - คุณขนิษฐา พิพัฒนศิถี ทุนจายขาด 2 10,000 บาท/ปการศึกษา 

(ภาคตน)     

ทุนพัฒนานิสิต คณะเศรษฐศาสตร ทุนตอเน่ือง 6 10,000 บาท/ภาคการศึกษา 

ประเภททุนตอเนื่อง (ภาคตน)     

(ตอเนื่องจนจบการศึกษา ภายในระยะเวลา       

 4 ปการศึกษาตามหลักสูตร)       

ทุนพัฒนานิสิต คณะเศรษฐศาสตร ทุนชวยงาน 54 6,000 บาท/ภาคการศึกษา 

ประเภททุนชวยงาน (ภาคตน)   แบงจายเปน 2 งวด ๆ  

(ประจําภาคตน 2554)     ละ 3,000 บาท 

ทุนภายนอก       

ทุนเรยีนด ีประจําป 2554 ทุนจายขาด 3 ทุน 20,000 บาท/ปการศึกษา 

(มูลนิธิกลุมอีซูซุ) 
 

(ภาคตน)     
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รายช่ือทุน ประเภททุน จํานวนทุน มูลคาทุน 

ทุนอินทรทัต ทุนจายขาด 2 ทุน 10,000 บาท/ปการศึกษา 

(พลเอกไตรงค-ผศ ดร.มานวิภา) (ภาคตน)     

ทุนอินทรทัต ทุนตอเน่ือง 2 ทุน 10,000 บาท/ภาคการศึกษา 

(พลเอกไตรงค-ผศ ดร.มานวิภา) (จนจบการศึกษา)     

  (ภาคตน)     

ทุนการศึกษาชมรมทิวสนในปานนทร ี ทุนจายขาด 1 ทุน 10,000 บาท/ปการศึกษา 

และศิษยเกา ภาค ศศ. KU46, KU48 (ทุนดอกผล)     

  (ป 55 ไมม)ี     

ทุนการศึกษา บมจ.ไทยออยล ทุนจายขาด 4 ทุน 30,000 บาท/ทุน 

  (ภาคปลาย)     

ทุนมนตร ีคงตระกูลเทียน ทุนจายขาด 24 ทุน 10,000 บาท/ทุน 

  (ภาคตน)     

ทุนมนตร ีคงตระกูลเทียน ทุนจายขาด 28 10,000 บาท/ทุน 

  (ภาคตน)     

ทุนอัครรินทร สันติบุตร ทุนตอเน่ือง 2 ทุน 10,000 บาท/ภาคการศึกษา 

(คุณสถาพร สันติบุตร) (จนจบการศึกษา)     

  (ภาคตน)     

ทุน Mizuho Asian Fund 2011 ทุนตอเน่ือง 7 ทุน ทุนละ 800 $ สหรัฐตอป 

(Mizuho Corporate Bank,Ltd) (จนจบการศึกษา)   แบงเปนภาคละ 400 $ สหรัฐ 

  (ภาคตน)     

ทุนสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตร ทุนจายขาด - 10,000 บาท/ปการศึกษา 

และบริหารธุรกิจ (ภาคปลาย)     

ทุนภูมิพล ทุนจายขาด 5 ทุน 15,000 บ/ปการศึกษา 

  (ภาคปลาย)     
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ผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ของนิสิตท่ีไดรับรางวัล ประจําปการศึกษา 2554 
 

ตารางท่ี 26 ผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ ของนิสิตท่ีไดรับรางวัล ปการศึกษา 2554 
 

เจาของผลงาน 

(ชื่อสกุล-ชั้นป-สาขาวิชา) 

ชื่อผลงาน 

นางสาวศรินยา ตั้งเก้ือมิตร  

นิสิตปริญญาโท 

ไดรับรางวัลชมเชย ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการ
นําเสนอแบบปากเปลา ( Oral Presentation) กลุมสาขาเศรษฐศาสตร 
เรื่อง “การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณการถือครองทองคํา
กองทุนทองคํา (SPDR Gold Trust) และราคาทองคําแทงในตลาดโลก” 
ในการประชุมวิชาการดานการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัยทางการ
จัดการ ครั้งท่ี 1” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2555  

นางสาวอโณทัย ทิพเนตร  

นิสิตปริญญาโท 

ไดรับรางวัล Best Paper ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการ
นําเสนอแบบปากเปลา ( Oral Presentation) กลุมสาขาเศรษฐศาสตร 
เรื่อง“ผลกระทบของการเปดเสรีทางการเงินตอขนาดของรัฐบาล 
กรณีศึกษา กลุมประเทศอาเซียน” ในการประชุมวิชาการดานการจัดการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณวิจัยทางการจัดการ ครั้งท่ี 1” ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555  

นางสาวจุฑาทิพย บําเพ็ญบุญ นักยูโดทีมชาติไทยรางวัลเหรียญทอง กีฬายูโด จากการแขงขันกีฬาซีเกมส 
ครั้งท่ี 26 ป 2011 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

 
 ความรวมมือทางวิชาการ (หนวยงานตางประเทศ) 
 

 คณะเศรษฐศาสตร มีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศจํานวน 22
มหาวิทยาลัยไดแก 
 

(1) Kuopio University (University of Eastern Finland) ประเทศฟนแลนด  
(2) Helsinki University     ประเทศฟนแลนด  
(3) Mikkeli University     ประเทศฟนแลนด  
(4) Hohenheim University     ประเทศเยอรมัน  
(5) Gessen University     ประเทศเยอรมัน  
(6) Nihon University      ประเทศญี่ปุน  
(7) Kyushu University      ประเทศญี่ปุน  
(8) Osaka University      ประเทศญี่ปุน 
(9) Nagoya University     ประเทศญี่ปุน  
(10) Kobe University      ประเทศญี่ปุน  
(11) Hiroshima University     ประเทศญี่ปุน  
(12) Kyoto University      ประเทศญี่ปุน 
(13) Kinki University      ประเทศญี่ปุน 
(14) Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุน 
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(15) Versailles University     ประเทศฝรั่งเศส  
(16) The University of Applied Sciences Northwestern  ประเทศสวิสเซอรแลนด  

Switzerland, Olten 
(17) César Ritz Colleges     ประเทศสวิตเซอรแลนด  
(18) Limerick University     ประเทศ Ireland 
(19) Copenhagen University     ประเทศเดนมารก  
(20) Southampton University    ประเทศอังกฤษ  
(21) Guam University      ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(22) Taiwan National University    ประเทศไตหวัน  

 
ความรวมมือทางวิชาการ )ในประเทศหนวยงานภาย(  

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ (จํากัด) มหาชน 
- ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- มหาวิทยาลัยแมโจ 
- ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
- ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
- กรมสงเสรมิสหกรณ 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   เปนตน 

 
  
 

งานตอนรับอาคันตุกะ 
- วันท่ี 19 กันยายน  2554 รับรองอาคันตุกะจาก Gadjah Mada University, Indonesia  
- วันท่ี 23-25 มีนาคม 2555   รับรองอาคันตุกะจาก University of Science and 

Technology  ประเทศไตหวัน 
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การวิจัย 
 

ในรอบป งบประมาณ พ.ศ.  2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงานในดานการวิจัยตางๆ 
ไดแก การไดรับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยท้ังจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวม
ท้ังสิ้น จํานวน 57 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 61,971,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 27  
 

ตารางท่ี 27 จํานวนโครงการวิจัยและแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โครงการทั่วไป             

1. วัฏจักรธุรกิจและอัตรา
การฆาตัว ตาย 

ตค.53-
กย.54 

ผศ .ดร. อรุณี ปญญสวสัด์ิ
สุทธิ ์

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

2. การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทาง ดาน
เศรษฐกจิและสังคม และ
เทคโนโลยีของรัสเซียใน ชวง
การปฏิวัติ  ( คศ . 1855 -
 1953 )  ภายใตแบบจําลอง 
เพส  

ตค.53-
กย.54 

รศ . ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล  ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

3. แนวทางการพัฒนา 
OTOP ในเขตภาคเหนอื 

ตค.53-
กย.54 

ดร.ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลากร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

4. ตลาดคาปลีกและ
นโยบายการ คืนสินคาใน
ประเทศไทย  

ตค.53-
กย.54 

ดร . วรดี จงอัศญากุล  ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

5. แนวทางการพัฒนา 
OTOP ในเขตภาคใต 

มค.-สค.
54 

รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท 
อ.ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

6. แนวทางการพัฒนา 
OTOP ในเขตภาคกลาง 

มค.-กค.
54 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ผศ.รสดา เวษฎาพันธ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

400,000 - 400,000 

7. แนวทางการพัฒนา 
OTOP ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

อ.สมหมาย  อุดมวิทิต 
รศ.ดร.เรวตัร ธรรมาอภริมย 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

400,000 - 400,000 

8. การศึกษาพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ีและปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

กพ.-สค.
54 

ผศ.วลัยภรณ อัตตะนันท 
ผศ.อุนกัง แซล้ิม 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

400,000 - 400,000 

9. ความสัมพันธระหวาง
ราคาน้ํามันและอัตรา
แลกเปล่ียน : การวิเคราะห
ในระยะสั้นและระยะยาว 
(Oil Price and Exchange 
Rate: Shot Run and 
Long Run Analysis) 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

10.การเชื่อมโยงแบบจําลอง
เศรษฐกิจมหภาคกับตาราง
ปจจยัการผลิตและผลผลิต
ของไทย 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ   ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 
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โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

11. การศึกษาพฤติกรรม
นักทองเที่ยวและการ
สงเสริมความสามารถในการ
แขงขันกรณีโอมสเตยไทย   

ต.ค.53-
ก.ย.54 

ผศ.ดร.กนกวรรณ  จันทร
เจริญชัย 
ดร.วุฒิยา  สาหรายทอง 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

400,000 - 400,000 

12. The Effect of 
Monetary Policy Tool in 
the Very Low Interest 
Rate Environment 

ต.ค.53-
ก.ย.54 

ดร.บญุธรรม รจิตภิญโญเลิศ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

200,000 - 200,000 

13. การประมาณการรายได
ตลอดชวงชีวิตของผูจบ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี 
จําแนกตามสาขาวิชาและ
ผลตอบแทนการลงทุน
อุดมศึกษา 

2554 ดร.มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร สวพ.มก 46,666 - 46,666 

14. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับและความตองการ
ผลิตภณัฑ CAPPRA 

มค.-กย
54 

ดร.ธนารักษ เหลาสุทธ ิ
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต 
รศ.ดร.ดาราวรรณ วรุิฬผล 
รศ.ดร.เรวตัร ธรรมาอภริมย 
ดร.สัณหะ เหมวนิช 

บริษัท ซี.เอ.พี.พี.กรุป 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 300,000 300,000 

15. การดําเนินกิจกรรมการ
ประเมินศักยภาพและการ
จัดทําแผนการพัฒนาภายใต
โครงการยกระดับ
ผูประกอบการ OTOPที่มี
ศักยภาพกาวไปสู SMEs 

มีค.-กย
54 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
อ.สมหมาย อุดมวิฑิต 
อ.ธนา สมพรเสริม 
อ.ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

- 3,465,000 3,465,000 

16. ดําเนินกิจกรรมการ
ประเมินศักยภาพและการ
จัดทําแผนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนภายใต
โครงการยกระดับ
ผูประกอบการ OTOP ที่มี
ศักยภาพกาไปสู SMEs  

เมย.-กย.
54 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
อ.สมหมาย อุดมวิฑิต 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

- 300,000 300,000 

17. การประเมินผลโครงการ
ยกระดับขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแมพิมพ 
ปงบประมาณ 2553 

มิย.-ธค.
54 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
อ.สมหมาย อุดมวิฑิต 

อุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิสถาบันไทย-
เยอรมัน 

- 145,000 145,000 

18. กิจกรรมพัฒนาผู
ประสานงาน คลัสเตอร        
( พื้นฐาน ) 

มค.-ธค.
54 

รศ . ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ  
อ . สมหมาย อุดมวิทิต 

กรมสงเสริม
อตุสาหกรรม 

- 500,000 500,000 

19. การสํารวจผลกระทบ
จากการนํา ผลงานวิจัยจาก
โครงการวจิยัไป ใชประโยชน
ของสํานักงาน พัฒนาการ
วิจัยการเกษตรดาน 
การตลาด เศรษฐกจิ และ
สังคม  ( Impact Survey )  
ปงบประมาณ  2554  
 

พค.54-
เมย.55 

รศ . ดร.ชูชีพ พิพัฒนศิถ ี
ผศ . ดร.สันติยา เอกอัคร 

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการ เกษตร  ( 
องคการมหาชน ) 

- 500,000 500,000 
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โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

20. การประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ . ศ . 2553  

พค.54-
มค.55 

อ . ธนารักษ เหลาสุทธิ 
ผศ . ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ  

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา และ
การเกษตร  ( องคการ
มหาชน ) 

- 290,400 290,400 

21. การติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

กค.54-
ธค.55 

ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย 
ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 
ผศ.ดร.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย 
ดร.เออวดี อุบลศุข 

สํานักงบประมาณ - 2,273,000 2,273,000 

22. ศึกษารูปแบบการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค 
สํานักงานประมงอําเภอ 

ตค.53-
กย.54 

ผศ . ดร.ธันวา จติตสงวน กรมประมง - 880,000 880,000 

23. ศึกษาผลกระทบของ
ขอเสนอเชิงนโยบายดานการ
ประมงของ OECD  ตอการ
พัฒนาประมงของไทย 

ตค.53-
พค.54 

ผศ . ดร.ธันวา จติตสงวน กรมประมง - 850,000 850,000 

24. การศึกษาศักยภาพของ
ประเทศ ไทยไปสูการเปน
ประชาคม เศรษฐกจิ
อาเซียน ระยะที ่ 2  

ตค.53-
กย.54 

ดร . กัมปนาท เพ็ญสุภา  
ดร.วุฒิยา สาหรายทอง 
ดร. วรดี จงอัศญากุล  
ผศ . ดร.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย  
ดร . ชยันต  พิภพลาภอนันต 

กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ 

- 6,800,000 6,800,000 

25. การวิเคราะหตนทุน
ผลตอบแทนการผลิตกาแฟ
โรบัสตาในประเทศไทย เพื่อ
นําผลการวิจัยไปใฃ
ประโยชนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเพิ่ม
ผลผลิตตอไรในสวนกาแฟ
ของประเทศ 

ตค.53-
เมย.54 

ดร.จักรกฤษณ  พจนศิลป 
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน 
รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ 
รศ.ดร.ปติ กันตังกุล 
ผศ.ดร.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย 
อ.เอื้อ สิริจินดา 
ดร.รวสิสาข สุขาโต 
ดร.สรวัฒน วิศาลาภรณ 

บริษัท ควอลิต้ี คอฟ
ฟโปรดักส จํากัด 

- 1,701,778 1,701,778 

26. การวิจัยประเมินผล
โครงการ ประกนัรายได  

กย.53-
พค.54 

ผศ . ดร.ประพิณวด ีศิริศุภลักษณ 
ผศ.ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 
ดร.จารึก สิงหปรีชา 
ดร.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร  

- 3,047,000 3,047,000 

27. การจัดทําแผน
ความกาวหนาใน สายงาน
อาชีพ  

ธค.53-
ธค.54 

ผศ.ดร.วศิิษฐ ล้ิมสมบุญชัย 
ผศ . ดร.ธันวา จติตสงวน 

สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตร และ
อาหารแหงชาติ  

- 300,000 300,000 

28. เครือขายคุณคา
ยางพารา ปที่ 2 

กค.53-
กย.54 

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน 
ผศ.ปติ กันตังกุล 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 553300 553,300 

29. Aquaculture 
Information 
Management system in 
Thailand 

กค.-กย.
54 

 ผศ.ดร.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย Regional Office for 
Asia and the 
Pacific 

- 192,700 192,700 

30. การศึกษามูลคาการคา 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ
ภายในประเทศ 

กค.54-
กย.55 

ดร.จารึก สิงหปรีชา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
อัญมณีและเคร่ือง 
ประดับแหงชาติ 

- 500,000 500,000 

31. การประมาณการมูลคา
ระดับ ความเชื่อถือไดที่
เหมาะสมของ ระบบไฟฟา
ประเทศไทยของผู ใชไฟฟา  

ตค.53-
กย.54 

อ . มนตชัย พินิจจิตรสมุทร  การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศ ไทย    ( 
กฟผ .) 

- 3,872,400 3,872,400 
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โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

32. การวิเคราะหหวงโซ
อุปทานของ ขาวไทย  :  กรณี 
ศึกษาขาวหอม มะลิบรรจุถุง  

มีค.54-
กย.55 

ดร.รวสิสาข สุชาโต สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

- 495,000 495,000 

33.Sustainable Mekong  
    Research Network II  

พย.53-
กย.54 

ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ Stockholm Enviro
nment  Institute A
sia  ( SEI :  Asia ) 

- 150,000 150,000 

34. Agricultural  
 Productivity and  Poverty  

Reduction in  Thailand   : 
regional level study  

เมย.-ธค.
54 

ดร.วลีรัตน สุพรรณชาติ The Australian 
National 
University  

- 2,500 2,500 

35. การศึกษา วเิคราะห
นโยบายติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย ระหวาง
ประเทศ  

เมย.-ธค.
54 

 ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา 
ดร. วุฒิยา สาหรายทอง  
ผศ .ดร. กนกวรรณ จันทร
เจริญชัย  
 ดร.ชยันต พิภพลาภอนันต 

สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาด กลาง
และขนาดยอม  

- 2,250,000 2,250,000 

36. กลไกการวิจัยและ
พัฒนาดาน การเกษตรและ
อตุสาหกรรม อาหารเพื่อ
รองรับการเปน ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนใน ป พ . ศ .  
๒๕๕๘  

พย.53-
ตค.54 

ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ 

- 800,000 800,000 

37. ผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร จากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในภาค
การเกษตร  

พย.53-
เมย.55 

ผศ . ดร.สุวรรณา ประณีตวต
กุล 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ สราง
เสริมสุขภาพ  ( สสส .) 

- 100,000 100,000 

38. ศักยภาพและแนวทาง
เสริมสราง ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ของ ธ . ก . ส . 

พค.54-
กย.55 

ดร.จารึก สิงหปรีชา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร  

- 2,149,950 2,149,950 

39. รูปแบบการจัดต้ังบริษัท
ชุมชน  กรณีศกึษา  :  หมูบาน
ทองเที่ยว เชิงอนุรักษแบบ
บูรณาการ  

พค.-ธค.
54 

ดร.จารึก สิงหปรีชา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ 
สหกรณการเกษตร  

- 1,426,700 1,426,700 

40. การจดัเตรียม
ยทุธศาสตรโครงการและ
แผนการจัดสรรเงินกองทุน
ส่ิงแวดลอมโลกในชวง GEFS 

เม.ย.54-
ธ.ค.54 

รศ.ดร.วฒุิ หวังวัชรกุล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- 451,456 451,456 

41. การศึกษาประเมินผล
การดําเนินโครงการพิเศษที่
ใชทุนประเดิมจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
"ศูนยบริการศึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม 

ส.ค.54-
ก.พ.55 

ดร.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร ศูนยบริการปรึกษา
การออกแบบและ
วศิวกรรม 

- 150,000 150,000 

42. การประเมินผลสัมฤทธิ์
การสงเสริมธุรกิจนวัตกรรม
และการสรางความตระหนัก
ดานนวัตกรรมของสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ 

สค.-ธค.
54 

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ 

- 32,500 32,500 
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โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

43. การประเมินความ
เปนไปไดเชิงพาณิชยของ
ผลิตภัณฑชีวินทรียของ
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีวินทรียแหงชาติ 

กค.54-
มิย.55 

อ.เอื้อ สิริจินดา สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ 

- 385,000 385,000 

44. การออกแบบ
รายละเอียดอาคาร โรงงาน
มาตรฐานสินคา SMEs พื้นที่
ประมาณ 20,000 ตาราง
เมตร พรอมระบบ
สาธารณูปโภคสวนกลาง 
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาล จ.ปตตาน ี

เมย.54-
มีค.55 

รศ.วินัย อาจคงหาญ การนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

- 1,777,500 1,777,500 

45. การวิจัยและพัฒนาการ
อบรมกรรมการสหกรณ 

กย.54-
กย.55 

ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา 
อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร 

กรมสงเสริมสหกรณ - 3,142,500 3,142,500 

46. โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาผลไม ระยะที่ 2 

พค.54-
เมย.55 

นางศศิธร วเิศษ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 1,500,000 1,500,000 

47. โครงการวิจัยเครือกลุม
ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ป
ที่ 2 

กย.53-
กย.54 

นายอรุษ นวราช สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 563,200 563,200 

48. โครงการเครือขาย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ ปที่ 3 

สค.53-
สค.54 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท  
น.ส.ผุสดี  กล่ินเกษร 
น.ส.ธนภรณ  ผองประทุม  
นายสนธยา  สีแดง 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 1,196,000 1,196,000 

49. โครงการวจิยัการพฒันา
และดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop 

สค.53-
สค.54 

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท  
ผศ.ดร.อภริดี  อุทัยรัตนกิจ   
นายธนวัฒน   ธนะปล้ืม 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 2,981,000 2,981,000 

50. แนวทางการพัฒนาระบบ
การเงิน สหกรณที่เกื้อหนุน
พึ่งพาตนเอง และการรวมมือ
กันระหวาง สหกรณ  

ตค.53-
กค.54 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท     สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 390,500 390,500 

51. โครงการวิจัยแนวทาง
การสงเสริมสหกรณเพื่อ
สรางคุณคาและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูที่ดีแก
ประชาคม ส.ส.ท. 

กค.54-
มีค.55 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท     สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 99,000 99,000 

52. โครงการชับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 4 

กย.53-
กย.55 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท     สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย 

- 1,500,000 1,500,000 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 
53. การวางแผนการใชที่ดิน
ของ ระบบการทาํเกษตรใน
พื้นที่สูง อยางยั่งยืน  

ตค.53-
มีค.54 

ดร.จักรกฤษณ  พจนศิลป 
ผศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล 
อ.เอื้อ สิริจินดา 
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งค่ัง 
ดร.กุลภา สุพงษพันธ 
อ.สุวรรณา สายรวมญาติ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยั
แหง ชาติ 

- 300,000 300,000 
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โครงการ ระยะเวลา 
โครงการ 

ชื่อหัวหนาโครงการ 
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

54. ศักยภาพของการใช
ประโยชน หญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระ ราชดําริจาก
มิติกายภาพ ส่ิงแวด 
ลอม เศรษฐศาสตร และ
สังคม  

ตค.53-
ตค.55 

ผศ.ดร.ธันวา จิตตสงวน 
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน 
ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภ
ลักษณ 
ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา 
ดร.วุฒิยา สาหรายทอง 
ดร.วรดี จงอัศญากุล 

กปร. - 2,122,150 2,122,150 

55. เพื่อทบทวนการศึกษา
และวิเคราะหความ
เหมาะสมโครงการทางพเิศษ
สายศรีรชั-วงแหวนรอบ
กรุงเทพมหานคร ตาม
ประเด็นหัวขอที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กําหนด 

ตค.53-
สค.54 

รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 

- 2,999,000 2,999,000 

56. การศึกษาความ
เหมาะสมในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่และการสํารวจ
ออกแบบการพัฒนา
ศูนยบริการการพัฒนาปลวก
แดงตามพระราชดําริ 
จังหวัดระยอง ชลบุรี และ
บริเวณรอบอางเก็บน้ําดอก
ราย 

พย.53-
สค.54 

รศ.วินัย อาจคงหาญ องคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง 

- 5,000,000 5,000,000 

57. การจัดทําแผนแมบท
เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการกัดเซาะพังทลาย
ชายฝงทะเลและจังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัด
สมุทรปราการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

มค.-ธค.
54 

รศ. วินัย อาจคงหาญ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- 290,000 290,000 

รวม 3,246,666 58,724,534 61,971,200 
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การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ในปการศึกษา 255 4  คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมในดานตางๆ ไดแก เปนท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการวิทยานิพนธ เปนกรรมการวิชาการ เปน
กรรมการวิชาชีพ เปนอาจารยพิเศษ เปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 45 คน แบงออกเปน หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 26 กิจกรรม และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
รวมจํานวน 95 กิจกรรม ดังตารางท่ี 28  

 

ตารางท่ี 28 สรุปการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในดานตางๆ ปการศึกษา 2554 
         

ประเภทการใหบริการทางวิชาการแก
สงัคม 

จํานวนครั้งในการใหบริการทางวิชาการ 
ภายใน มก. (ครั้ง) ภายนอก มก. (ครั้ง) 

กรรมการวิชาการ 2 13 
กรรมการวิชาชีพ - 6 
กรรมการวิทยานิพนธ - 6 
ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ 4 15 
วิทยากร 9 41 
อาจารยพิเศษ 9 11 
อ่ืนๆ 2 3 

รวม 26 95 
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ  สมัมนา และการฝกอบรม ท้ังใน ระดับชาติและนานาชาติ ใน

รูปแบบของโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม  ใหแกหนวยงานภายนอก จํานวน 19 โครงการ ดังตารางท่ี 
29 
 

ตารางท่ี 29 โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2554 
  หนวย: บาท 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ ชื่อผูทํา 
โครงการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงานที ่
มีรวมมือ 

จํานวนคน 
ที่รับบริการ 

จํานวนงบประมาณ 

รายรับ รายจาย 
1 โครงการความรวมมือพัฒนา

วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) 
ประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ รุนที่ 8 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน
ศิถี 
รศ.ดร.สันติยา  
เอกอคัร 

27 มิ.ย. – 18 
ธ.ค.54 

บริษัท เอฟ พีเอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

62 1,798,000 1,618,200 

2 เสวนาวิชาการคร้ังที ่3/2554 
เร่ือง Challenges to Monetary 
Operation in a Small 
Inflation-Targeting Economy : 
Living with Foreign Exchange 
Flows โดย ดร.รัญชนาพงศาปาน 

คณะกรรมการวจิยั
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

27 ธ.ค.54 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

13 5,487 5,487 

3 เสวนาวิชาการคร้ังที ่1/2555 
เร่ือง เอเชีย โลกาภิวัตนใหม และ
ยุทธศาสตรประเทศไทย โดยดร.
ธรรมรักษหมื่นจักร 

คณะกรรมการวจิยั
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

26 ม.ค.54 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

59 4,743 4,743 
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ลําดับ 
่ 

โครงการ ชื่อผูทํา 
 

ระยะเวลา 
 

หนวยงานที ่
 

จํานวนคน 
่  

จํานวนงบประมาณ 

4 โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะ
การบริหารสหกรณ หลักสูตร:การ
จัดการขอมูลทางบัญชีเพื่อการ
บริหารสหกรณ 

อ.ไพโรจน  
ล้ิมศรีสกุลวงศ 

1 ก.พ.-31 พ.ค. 
55 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร

ประยกุต 

 370,000 370,000 

5 โครงการนักขายมืออาชีพสไตล
สหกรณ 

รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท 

5 กรกฎาคม 
54 

สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

23 22,649 22,649 

6 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการรุนที่ 8 

รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท 

25 กรกฎาคม 54 1.กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 
2. ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 

88 607,200 546,480 

7 โครงการ Knowledge Sharing 
ประชาสัมพันธราน Farmer 
Shop 

รศ.จุฑาทิพย  
ภัทราวาท 

17 สิงหาคม 
54 

คณะเศรษฐศาสตร 50 5,823 5,823 

8 โครงการประชาสัมพันธราน 
Farmer Shop ผานการจัด
นิทรรศการในงาน มูลคาเพิ่มสราง
รายได สไตล Green Economy 

รศ.จุฑาทิพย  
ภัทราวาท 

25 สิงหาคม 
54 

คณะเศรษฐศาสตร 50 5,495 5,495 

9 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการรุนที่ 9 

รศ.จุฑาทิพย  
ภัทราวาท 

25 กรกฎาคม
54 

คณะเศรษฐศาสตร 44 303,600 273,240 

10 โครงการประกาศเกยีรติคณุนกั
สหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหง
ป 

รศ.จุฑาทิพย  
ภัทราวาท 

15 กันยายน 
54 

หนวยงานใน
ขบวนการสหกรณ 

473 232,500 232,500 

11 โครงการ "เลือกแนวทาง...วาง
อนาคต" 

งานบริการ
การศึกษา 

21-ก.พ.-55 มก. 136 10,198 10,198 

12 การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 50 คณะกรรมการจดั
ประชุมวิชาการ คร้ัง
ที่ 50 คณะ
เศรษฐศาสตร 

1-ก.พ.-55 คณะบริหารธรุกจิ 
คณะวนศาสตร 
สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
กองบริการ
การศึกษา มก. 
(19,158) 
 

201 24,700 16,960 

13 การฝกอบรม Certificate of 
BUSINESS ADVISOR รุนที่ 9 
(เชียงใหม) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร 

 บริษัท เอฟ พีเอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

 2,900,000 2,610,000 

14 การฝกอบรม Certificate of 
BUSINESS ADVISOR รุนที่ 10 
(หาดใหญ) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร 

 บริษัทเอฟ พี เอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

 2,900,000 2,610,000 

15 การฝกอบรม Certificate of  REAL 
ESTATE ENTREPRENEUR รุนที่ 5 
(ขอนแกน) 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒนศีถ ี
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร 

 บริษัทเอฟ พี เอ็ม 
เซอรทิฟเคต จํากัด 

 3,900,000 3,510,000 

16 การจดัฝกอบรมหลักสูตร 
Grassroots Economic 
Development Followed 
Sufficiency economy 
Philosophy 

ผศ.ดร.ประพิณวดี  
ศิริศุภลักษณ 

 สํานักงานความ
รวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวาง
ประเทศ 

 1,177,583 1,059,824.70 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554 

 
  

56 

ลําดับ 
่ 

โครงการ ชื่อผูทํา 
 

ระยะเวลา 
 

หนวยงานที ่
 

จํานวนคน 
่  

จํานวนงบประมาณ 

17 การฝกอบรมหลักสูตรนักบริการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับสูงรุนที่ ๕๖ 

ผศ.ดร.ธันวา จติต
สงวน 

 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การเกษตรและ
สหกรณ 

 7,658,000 6,892,200 

18 การพัฒนาผูบริหารธนาคารไทย
เครดิตเพื่อรายยอย 

ผศ.ดร.วศิษิฐ ล้ิมสม
บุญชัย 

 ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายยอยจํากัด 
(มหาชน) 

 87,000 78,300 

19 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การวิเคราะหทางเศรษฐมิติ : กรณี
หลายตลาด 

ผศ.ดร.ประพิณวดี 
ศิริศุภลักษณ 

 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

 66,000 59,400 

 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
คณะเศรษฐศาสตร ตระหนักวาในปจจุบันนี้ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนา

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เพ่ือใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  คณะเศรษฐศาสตร 
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ทําหนาท่ีรับผิดชอบพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงาน และกําหนดแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน 

 
ในรอบปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ท่ีสอดคลองระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 

1) คณะเศรษฐศาสตรรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 255 4ระหวาง
วันท่ี 27-29 กรกฎาคม 255 4 ใชขอมูลผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 255 3 (ระหวางวันท่ี 
1 มิถุนายน 255 3-31พฤษภาคม 255 4) โดยคณะเศรษฐศาสตร มีผลการประเมินตนเอง จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน อยูในเกณฑ ระดับดี ซ่ึงผลการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินฯ ปรากฏวาตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ได คะแนนเฉลี่ย 4.44  ผล
ประเมินไดคุณภาพ ระดับดี  และตามตัวบงชี้ของ สกอ. ได คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได
คุณภาพระดับด ีรายละเอียดดังตารางท่ี 30 

 
ตารางท่ี 30 ผลการประเมินคุณภาพ 9 องคประกอบ ปการศึกษา 2553 

 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปการศึกษา 2553 ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ 

  3.00 3.00   3.00 3.00 พอใช พอใช 

2 การผลิตบณัฑิต 4.31 4.50 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.31 ดี ดี 
3 การพัฒนานิสิต   3.50 5.00   3.50 5.00 พอใช ดีมาก 
4 การวิจัย 5.00 5.00 3.50 4.50   4.00 4.67 ดี ดีมาก 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปการศึกษา 2553 ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม   4.50 5.00   4.50 5.00 ดี ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   5.00 5.00   5.00 5.00 ดี ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ   4.25 4.50   4.25 4.50 ดี ดี 
8 การเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   4.00 4.00 ดี ดี 

ภาพรวม 4.48 4.63 4.06 4.44 5.00 5.00 4.17 4.50   
ความหมายผลประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี   

 
2) โครงการการจัดการความรู เรื่อง “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการดานการบริการทาง

วิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ” เม่ือวันอังคารท่ี 27 มีนาคม 2555  เวลา 13.30-
16.00 น. ณ หองประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

3) โครงการ “ประชุมชี้แจงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน และแนวปฏิบัติในการเตรียม
เอกสารหลักฐาน” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม  
EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัด ( KPI) เพ่ือการประเมินผลสําเร็จของ
แผนงานและประเมินผลโครงการ” เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2555  เวลา 8.30-17.00 น. ณ 
หอง EC 5303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

5) การประเมินคุณภาพ ภายในของหนวยงานตางๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 
2554 ระหวางวันท่ี 15-22 พฤษภาคม 2555 และวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรับ
การประเมิน 7 หนวยงาน และมีผลการประเมิน ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ รับการประเมินฯ วันท่ี 15 พฤษภาคม  2555 ไดคะแนน  4.50 
อยูในเกณฑระดับดี 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร รับการประเมินฯ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 ไดคะแนน 4.18อยูใน
เกณฑระดับดี 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร รับการประเมินฯ วันท่ี 16 พฤษภาคม 255 5 
ไดคะแนน 4.39 อยูในเกณฑระดับดี 

 ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร รับการประเมินฯ วันท่ี 16 พฤษภาคม 255 5 ได
คะแนน 4.79 อยูในเกณฑระดับดีมาก 

 สถาบันวิชาการดานสหกรณ รับการประเมินฯ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ไดคะแนน 4.81 
อยูในเกณฑระดับดีมาก 

 ภาควิชาสหกรณ รับการประเมินฯ วันท่ี 22 พฤษภาคม 255 5 ไดคะแนน  4.25  อยูใน
เกณฑระดับดี 
 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต รับการประเมินฯ วันท่ี 15 มิถุนายน  2555 ไดคะแนน  
3.74 อยูในเกณฑระดับดี 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ประจําปการศึกษา 255 4 (1 มิถุนายน 255 4– 31 พฤษภาคม 255 5) นั้น คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีใชสําหรับ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑ
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน 
แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุ และมีพัฒนาการหรือไมมีพัฒนาการเทานั้น 

คณะเศรษฐศาสตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ได คะแนนเฉลี่ย 4.21 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดับดี และตาม
ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉล่ีย 
4.07 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 31 
 

ตารางท่ี 31 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 

คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก.

สกอ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี ดี ดี - ดี

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.45 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.41 3.51 4.00 3.44 3.53 4.38 4.38 3.41 4.00 4.17 4.17 3.44 3.89 ดี ดี พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - - 3.00 3.00 3.00 2.67 2.50 2.50 - - - - - - 3.00 3.00 - 3.00 2.67 2.50 - 2.50 พอใช พอใช - พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง
- ตอง

ปรับปรุง

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.49 4.49 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.49 4.41 4.33 4.33 4.39 4.36 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ

แกสังคม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33 3.00 3.00 4.00 3.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ - - 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 - 3.76 3.76 4.00 4.00 3.76 3.95 4.25 4.25 3.76 4.15 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.26 - - 4.10 - 4.00 4.00 4.26 4.00 4.00 4.00 4.10 4.00 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.59 4.16 4.22 4.22 3.95 4.00 4.00 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.01 4.21 4.26 4.04 4.17 4.06 4.10 4.02 4.07

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

คณะ กรรมการ

องคประกอบคุณภาพ

กรรมการ

กระบวนการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา

คณะ กรรมการคณะ

ผลผลิต

กรรมการคณะ

รวม
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร ในรอบปการศึกษา 255 4 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนดําเนินการ ในสวนของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคท่ี คณะกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับ
ของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหนวยงาน
กําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีผลการประเมินขององคประกอบท่ี 1 ได
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในเกณฑระดบัดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับด ีรายละเอียดผลการประเมินดังตารางท่ี 32 
 

ตารางท่ี 32 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 

 2554 

เปา 
หมาย 

 2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ 

องคประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 3.00 3.00 4.00 4.00   
ตัวบงชี้ 1. กระบวนการพฒันา
แผน 

5 5 6 6 8 7 3.00 3.00 4.00 4.00 ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

มพีฒันาการ 

 

 จากตารางท่ี 32 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ ผลการดําเนินงาน     6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน(ขอ) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏบิตักิารประจาํปครบ 4 พันธกิจ คือดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรบัปรงุแผนกลยทุธและแผนปฏบิตักิารประจาํป 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  
8 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน   

ในรอบปงบประมาณ 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ 
   

ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตรมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ตามคําสั่งท่ี 50/2552 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2552 (1.1.1.1) เพ่ือกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดย
การมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากร มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือสะทอนหาปจจัยภาวะท่ีเปน
จุดแข็งและจุดออนของคณะ และสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคามท่ีจะเกิดข้ึน โดยปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกไดคํานึงถึงจุดเนนของกลุมสถาบัน และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ. 2551-2554) รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพ่ือนํามาสังเคราะหเปนรางแผนกลยุทธคณะในชวงป พ.ศ. 2553  และนําเขาสู
กระบวนการพิจารณาและใหขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร 
ดังรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 7 กันยายน 2553 (1.1.1.2) เพ่ือจัดทําเปน แผนยุทธศาสตรคณะ
เศรษฐศาสตร พ.ศ.2551 –2554 (1.1.1.3)  

 

และในปการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตรไดมีการดําเนินการจัดทํารางนโยบายในการพัฒนา
คณะ5 ป พ.ศ. 2555-2559  โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร ตาม
คําสั่งคณะฯ ท่ี 44/2553 ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2553 และคําสั่งท่ี 49/2553 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 
(1.1.1.4) เพ่ือดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนาคณะ 5 ป พ.ศ.  2555-2559 ซ่ึงคณะทํางานจัดทําราง
นโยบายฯ ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ท้ังนี้สงผลใหมีการทบทวน
วิสัยทัศนและพันธกิจ และไดมีการประชาพิจารณรางนโยบายฯ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 (1.1.1.5) และ
ไดนําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงนโยบายและกําหนดกลยุทธในการพัฒนา ซ่ึงไดออกมาเปน “รางแผน
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ยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555-2559” (1.1.1.6) ซ่ึงไดนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระยะ 4 ป 
(วันท่ี 25 เมษายน 2555 - วันท่ี 24 เมษายน 2559)  และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 แลว  (1.1.1.7) โดยอยูระหวางดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ตอไป 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูหนวยงานภายใน ผานท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ตามรายงานการประชุมคณะคณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2553     ( 1.1.2.1) และท่ี
ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรคณะ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรคณะ ครั้งท่ี 1/2553  เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 ( 1.1.2.2) ซ่ึงมีผูแทนจากทุกหนวยงานยอย
ภายในคณะ เพ่ือใหทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธ
สูแผนปฏิบัติการ 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตรมีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (1.1.3.1) ท่ีเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือ

ชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน    การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนดานบริหารจัดการ ซ่ึงในแตละ
ดานจะมีรายละเอียดอยางชัดเจนถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจําปคณะ
เศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2554 (1.1.3.2) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตรมีการจัดทําตัวบงชี้ ( KPI) พรอมท้ังเปาหมายของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีกระบวนการสงเสริมให
ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้เขามามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้
และคาเปาหมายโดยการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (1.1.4.1) และแผนปฏิบัติการประจําป (1.1.4.2) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตรมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ ตามรายงาน

ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําป (1.1.5.1) ซ่ึงตัวบงชี้แผนท่ีมีการบรรลุเปาหมาย คิดเปนรอยละ 
75.51 (1.1.5.2) 

 
ขอ 6 คณะเศรษฐศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 

จํานวน 2 ครั้ง เพ่ือเสนอตอคณบดี ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.11001/1383 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 (1.1.6.1) 
และ ท่ี ศธ 0513.11001/ว.2110.1 ลงวันท่ี 31 สงิหาคม 2554 (1.1.6.2) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

1.1 5 ขอ 6 ขอ  3.00  
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

8 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ 
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 5 ขอ 6 ขอ 3.00  
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

8 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ 

 
รายการหลักฐาน 
 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายชือ่เอกสารอางอิง 
1 1.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร 
 1.1.1.2 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 
1/2553 วันท่ี 7 ก.ย. 53 

 1.1.1.3 แผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ.2551 –2554 
 1.1.1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร  
 1.1.1.5 การประชาพิจารณรางนโยบายฯ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 

 1.1.1.6 รางแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 
2 1.1.2.1 

 
รายงานการประชุมคณะคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 
2/2553 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553   

 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรคณะ ครั้งท่ี 1/2553  เมื่อ
วันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

3 1.1.3.1 แผนท่ีกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร 
 1.1.3.2 แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตรประจําปงบประมาณ 2554 
4 1.1.4.1 ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 1.1.4.2 แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตรประจําปงบประมาณ 2554 (อางอิงหมายเลข 1.1.3.2) 
5 1.1.5.1 รายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 1.1.5.2 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน 
6 1.1.6.1 บันทึกท่ี ศธ 0513.11001/1383 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 
 1.1.6.2 บันทึกท่ี ศธ 0513.11001/ว.2110.1 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 
7 - - 
8 - - 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  มีตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพ จํานวน 8 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามพันธกิจ
ดานการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต และวัตถุประสงคท่ี คณะกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับของ มหาวิทยาลัย 
รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงผลลัพธดานคุณภาพบัณฑิต ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีหนวยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 8 ตัว
บงชี้ มีผลการประเมินขององคประกอบท่ี 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยูในเกณฑระดบัดี สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สําหรับรายละเอียดผลการประเมิน
แสดงไดดังตารางท่ี 33 
 
ตารางท่ี 33 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

องคประกอบ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมมี 

   คณะ กรรมการ   คณะ  กรรมการ  
   ตัวต้ัง ผลลัพท ตัวต้ัง   ผลลัพท      
   ตัวหาร  ตัวหาร        

องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ     2.24 4.31 4.38 4.17   

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร  

5 6 6  6 6 4.00 4.00 4.00 4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

ไมม ี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.12 อาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

64.04 69.10 64.5 70.492 79 73.49 60 65 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 91.5 107.5 

 
      

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ  

23.60 27.00 22 24.044 28 26.047 23 23 3.93 4.50 4.01 4.34 บรรลุ
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 91.5 107.5 

 
      

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน  

0 4 6 2 5 5 0.00 3.00 4.00 2.00 ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ไมม ี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด
อุปกรณ การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

0 6 6 6 6 6 0.00 4.00 4.00 4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบ
และกลไกการจัดการ
เรียนการสอน  

7 6 7 7 7 7 5.00 4.00 5.00 5.00 บรรลุ
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต  

0 6 6 6 5 5 0.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับ
ความสําเร็จ ของการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต  

0 5 4 4 4 4 0.00 5.00 4.00 4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

ไมม ี
พัฒนาการ 
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จากตารางท่ี 33 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ราย
ตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ ผลการดําเนินงาน      6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึงตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนด
ในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

- - 6. เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค 1 และ ค 2 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไมมกีารประเมนิ) 

  
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุมค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมค1 และ ง) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ ตาม
เกณฑท่ัวไปและครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 
ผลการดําเนินงาน   

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้ 
ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร ดูแลระบบและกลไกการเปดหลักสูตร โดยใชคูมือการเสนอหลักสูตร/

รายวิชา ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 
(2.1.1. 1) แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของมหาวิทยาลัย
(2.1.1.2) ข้ันตอนการดําเนินงานขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร การเปดสอนโครงการ
พิเศษ (2.1.1.3) รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(มคอ.) และข้ันตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย (2.1.1.4) รวมท้ัง ข้ันตอน
การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงการเปดสอนโครงการพิเศษ  และปฏิทินการเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2.1.1.5) มา เปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการเปดหลักสูตร  โดยในระดับภาควิชา มี คณะกรรมการ ประจําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร เสนอ ท่ี
ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา สวนในระดับคณะ มีคณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  เปนฝายพิจารณา
กลั่นกรองการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร  และใหความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ตอไป      ซ่ึงคณะฯ มีงานบริการการศึกษาเปน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีประสานงานในการดําเนินงานระหวางภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปด

หลักสูตรและรายวิชา (2.1.2.1) และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอขอปดหลักสูตร และ
แกไขขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา  (2.1.2.2) ของมหาวิทยาลัย
โดยในระดับภาควิชา มี คณะกรรมการ ประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอท่ี ประชุมภาควิชา เสนอคณะกรรมการ
การศึกษาคณะเศรษฐศาสตรพิจารณากลั่นกรองการปดหลักสูตรและใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณา กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ขอ 3 ทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร ไดรับการอนุมัติ และมีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา  2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 (2.1.3.1) และในบางหลักสูตรไดมีการดําเนินการจัดทํา มคอ.  2 ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวน 9 หลักสูตร ไดแก  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (เดิมคือเศรษฐศาสตร
เกษตร) 

6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (เดิม ศศ.ม.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร) 
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร หลักสูตรนานาชาติ (เดิม 

เศรษฐศาสตรเกษตร) 
 

ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการ เตรียมความ
พรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร /รายวิชา ใน
ระดับภาควิชา ไดแก คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1.4.1-2.1.4.7) และสวนในระดับคณะ มี
คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  (2.1. 4.8-2.1.4.9) เปนฝายพิจารณากลั่นกรองและใหความ
เห็นชอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณา กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตรมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการจัดการศึกษาและมีการพัฒนา

หลักสูตรทุกหลักสูตร  (2.1.5.1-2.1.5.5) ซ่ึงในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการ เสนอขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  
3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตร

นานาชาติ) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

 
ซ่ึงในปการศึกษา 2554 มีการดําเนินการขออนุมัติเปดสอนโครงการพิเศษ จํานวน 1 โครงการ 

ไดแก โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ ภาคพิเศษ (2.1.5.12) และความ
คืบหนาในการพิจารณาโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก (สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ) (2.1.5.12) 

 
ขอ 7 คณะเศรษฐศาสตร  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน ระดับปริญญาโท  

และปริญญาเอก  มีจํานวนมากกวารอยละ  50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา มี จํานวน 7 
หลักสูตร จากท้ังหมด 12 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  
2) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  3) หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 4) 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  5) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  6) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  และ 7) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) (2.1.7.1) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

6 ขอ บรรลุ 
เปาหมาย 

6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 6 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

6 ขอ บรรลุ 
เปาหมาย 

6 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.1.1.1 

 
คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 2.1.1.2 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 2.1.1.3 
 

บันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1989 ลว. 4 ก.พ.54 เรื่อง ข้ันตอนการดําเนินงานขออนุมัติ
เปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรการเปดสอนโครงการพิเศษ 

 2.1.1.4 
 

บันทึกท่ี ศธ 0513.10102/7284 ลว. 10 พ.ค.53 เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และข้ันตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย 

 2.1.1.5 
 

บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/1787 ลว 4 ก.พ. 54 เรือ่งข้ันตอนการเสนอขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงการเปดสอนโครงการพิเศษและปฏิทินการ
เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 2.1.2.1 
 

บันทึกท่ี ศธ. 0513.10106/ว.8111 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 52 เรือ่งแนวปฏบิตัใินการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปดหลักสูตรและรายวิชา 

 2.1.2.2 บันทึกท่ี ศธ. 0513.10102/13051 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2552 เรือ่งขอเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอขอปดหลักสูตรและบันทึกท่ี ศธ. 
0513.10102/6689 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2552 เรือ่งแกไขขอสงัเกตและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางในการปดหลักสูตรและรายวิชา 

3 2.1.3.1 หลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติ 
4 2.1.4.1 คณะกรรมการการศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 2.1.4.2 อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 2.1.4.3 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
 2.1.4.4 อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
 2.1.4.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร (ศกท) 
 2.1.4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบหลกัสตูร วทบ, ธก, 
 2.1.4.7 อาจารยประจําหลักสูตรภาควิชาสหกรณ 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 2.1.4.8 คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
 2.1.4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
5 2.1.5.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
 2.1.5.2 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
 2.1.5.3 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สหกรณ (ภาคพิเศษ) 
 2.1.5.4 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทุกหลักสูตร (ศกท) 
 2.1.5.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 891/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) คณะ
เศรษฐศาสตร 

 2.1.5.6 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/382 ลว 9 ส.ค.54 เรือ่ง ขอสงเอกสาร
ประกอบการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ 

 2.1.5.7 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/6704 ลว 26 เม.ย. 55 เรื่อง การอนุมัติหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 2.1.5.8 บันทึกขอความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 2.1.5.9 บันทึกขอความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 2.1.5.10 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
 2.1.5.11 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/386 ลว 15 ส.ค.54 เรื่อง ขอทราบความคืบหนา

การพิจารณาโครงสรางหลักสูตรปริญญาเอก (สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ) 
 2.1.5.12 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/3895 ลว 2 มี.ค.55 เรื่อง อนุมัติเปดสอนโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 
6 - - 
7 2.1.6.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน 7 หลักสูตร 
8 - - 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตวับงช้ี ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 60   ผลการดําเนินงาน    รอยละ 70.49 
 

เกณฑการประเมิน 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

ผลการดําเนินงาน   
ในปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ จํานวน 91.5 คน แยกเปน  อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 64.5 คน คิดเปนรอยละ 
70.49 ซ่ึง ขอมูล จากกองการเจาหนาท่ี  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
จํานวน 107.5 คน เปนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 73.49 
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1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 = 

 

= 
 

=  73.49 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =
  
  

     = 

 
     =  6.124 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 67 67.00 64.5 70.49 5.00 คะแนน 5.00
คะแนน 

รอยละ 
60 

บรรลุเปาหมาย รอยละ 
65 100 91.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 67 67.00 79 73.49 3.70 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

รอยละ 
60 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
100 107.5 65 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอางอิง 

2.1.1.1 สรุปอาจารยประจําจําแนกตามคุณวฒุิ และรายชื่ออาจารยท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

79 
X 100 107.5 

              รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

73.49 
X 5 60 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ประเภทของตวับงช้ี ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 23 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 24.04 
เกณฑการประเมิน  

คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน   

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ จํานวน 91.5 คน แยกเปนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  

- ศาสตราจารย    จํานวน 0 คน 
- รองศาสตราจารย    จํานวน 22 คน 
- ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 24 คน 
- อาจารย   จํานวน 45.5 คน  
เปนอาจารยประจําท่ีมีรองศาสตราจารยข้ึนไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 24.044 
ซ่ึงขอมูลจากกองการเจาหนาท่ี มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

จํานวน 107.5 คน แยกเปนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
- ศาสตราจารย    จํานวน 2 คน 
- รองศาสตราจารย    จํานวน 26 คน 
- ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 26 คน 
- อาจารย   จํานวน 53.5 คน  
เปนอาจารยประจําท่ีมีรองศาสตราจารยข้ึนไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 26.05 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= 

 
 

= 
 

=    26.047 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=
  
 

= 
           
           = 4.34 คะแนน  

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป 
X 100 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) 

28 
X 100 107.5 

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป 
X 5 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ข้ึนไป ท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 
26.047 

X 5 30 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมนิ 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.3 27 27.00 22 24.04 4.50 
คะแนน 

4.01 
คะแนน 

รอยละ 
23 

บรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
23 100 91.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 27 27.00 28 26.05 4.50 
คะแนน 

4.34 คะแนน รอยละ 
23 

บรรลุ 
เปาหมาย 

รอยละ 
23 100 107.5 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอางอิง 
2.3.1.1 สรุปอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ     ผลการดําเนินงาน   5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบิตั ิ

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 
 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร ได มีวางแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิค

การสอนและการวัดผล และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ไวในแผนยุทธศาสตรคณะ
เศรษฐศาสตร พ.ศ.  2551–2554 (2.4.1.1) แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  (2.4.1.2) ซ่ึงในแตละ
หนวยงานก็มีแผน การบริหารและพัฒนาบุคลากร เชนกัน เชน แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน สลค.  (2.4.1.3) สรุปอัตรากําลังของภาควิชาเศรษฐศาสตร  (2.4.1.4) แผนการสนับสนุนการพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ภาควิชา เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ( 2.4.1.5) หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงินรายไดภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ( 2.4.1.6) โดยคณะมีการสรุป
ขอมูลอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน (2.4.1.7) มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับ หลกัเกณฑ
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยลัยเงินรายไดคณะฯ พ.ศ.2555 (สาย
สนับสนุน)  (2.4.1.8) โดยยึดขอบังคับ มก. วาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2553 เปนแนวทางในการบริหารจัดการภายในคณะ (2.4.1.9) 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

(2.4.2.1-2.4.2.2) และ คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลคณะ  (2.4.2.3-2.4.2.4) ทําหนาท่ีใน การบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน  โดยไดมีการสรรหาบุคลากรอยางเปน
ระบบ โปรงใสเพ่ือใหไดอาจารยหรือบุคลากรสายสนับสนุนตรงตามความตองการของคณะฯ (2.4.2.5) และ
สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการสอนและการ
ปฏิบัติงาน (2.4.2.6) โดยมีตัวอยางข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคลากร (2.4.2.7) 

 
ขอ 3  คณะเศรษฐศาสตร มีการจัด สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  เพ่ือเปนการ สรางขวัญและ

กําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดจัดทํา ประกาศ
คณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการลาศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน  (2.4.3.1) และไดใหการสนับสนุนและ
สงเสริมดานสวัสดิการตางๆ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของบุคลากร เชน 1) โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ ดวยการเตนแอโรบิกและโยคะ 2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายไดและลูกจางชั่วคราว  3) การประกันสุขภาพกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและลูกจางชั่วคราว  4) 
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  5) โครงการตรวจสุขภาพประจําป  6) สนับสนุนให
บคุลากรลาศึกษาตอโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตามขอตกลงความรวมมือระหวางคณะเศรษฐศาสตรกับ  
Mikkeli University of Applied Science Finland 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาควิชาฯ 
8) จัดสรรงบประมาณเพ่ือรางวัลจํานวน 40,000 บาทตอคน/ป  ใหอาจารยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพและเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 9) การจัด
เลี้ยงตอนรับอาจารยท่ีบรรจุใหม  10) สนับสนุนบุคลากรเปนตัวแทน เขารวมการแขงขันกีฬา สกอ. ครั้งท่ี 31 
"วลยัลกัษณเกมส"  11) จัดโครงการเสริมสรางกําลังใจแกบุคลากร ของภาควิชาการเศรษฐศาสตรเกษตรและ
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ทรัพยากร และ 12) การจัดหา เครื่องแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  (2.4.3.2-
2.4.3.13) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตรมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ

ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ตาม ระเบียบ
การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  (2.4.4.1) โดยการใหผูท่ีไดรับการพัฒนาจัดสง รายงานการศึกษา ฝกอบรม     ดู
งาน สัมมนาวิชาการ  ประชุม/สมัมนา หลังจากกลับมา เชน รายงานการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ประเทศ
ฟนแลนด รายงานการไปสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย (2.4.4.2-2.4.4.4) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและ

ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร วา
ดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553  (http://www.eco.ku.ac.th/  
document/junyaban 2553. pdf) (2.4.5.1) โดยไดมีการเผยแพร คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยใหแกอาจารยทุกทาน (2.4.5.2) ซ่ึงคณะมีคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผล
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.4.5.3) ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารยจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย  (2.4.5.3) และมีวิธีการในการดําเนินการตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัย โดยนําระบบการรองเรียนและดําเนินการตามวินัยของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
เปนกลไกในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี้คณะไดดําเนินการ เผยแพร
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ผานทาง e-mail และประชาสัมพันธ ใหบุคลากรบนเว็บไซต
http://www.eco.ku.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=25&Itemid=116 (2.4.5.4) และมีการจัดโครงการจัดการองคความรูและการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย 
ประจําป 2554 (2.4.5.5) และโครงการพัฒนาบุคลากรศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร เรื่อง ความรูดาน
จรรยาบรรณบุคลากร (2.4.5.6) ตลอดจนมีการประประเมินผลดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. โดยนิสิต
เปนรายภาคการศึกษา ปละ 2 ครั้ง จากการประเมินอาจารย/รายวิชา ซ่ึงคณะฯ มีผลการประเมินฯ ใน ภาค
ตน 4.30 และภาคปลาย 4.34 (2.4.5.7) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.4 4 ขอ 5 ขอ 3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 4 ขอ 2 ขอ 3.00 
คะแนน 

2.00 
คะแนน 

5 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

หมายเหตุ:  ไมพบขอ 1, 2 และ 4 

http://www.eco.ku.ac.th/home/index.php?option=com_�
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รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.4.1.1 แผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ.2551 –2554  
 2.4.1.2 แผนปฏบิตังิานประจาํป งบประมาณ 2554 
 2.4.1.3 แผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สลค. 
 2.4.1.4 สรุปอัตรากําลังของภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 2.4.1.5 แผนการสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ภาควิชา ศกท. , ศศ 
 2.4.1.6 หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงินรายไดภาควิชา ศกท. 
 2.4.1.7 ขอมูลอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4.1.8 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน

มหาวิทยลัยเงินรายไดคณะฯ พ.ศ.2555 (สายสนับสนุน) 
 2.4.1.9 ประกาศสภา มก. เรื่อง ขอบังคับ มก. วาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
2 2.4.2.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 2.4.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 2.4.2.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะ 
 2.4.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะฯ 
 2.4.2.5 สรุปขอมูลบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2554 (การสรรหา คัดเลือกบุคลากร) 
 2.4.2.6 แบบเก็บขอมลูการพัฒนาบุคลากร 
 2.4.2.7 ตัวอยางข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคลากร 
3 2.4.3.1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการลาศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4.3.2 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (แอโรบิคและ โยคะ) 
 2.4.3.3 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและลูกจางช่ัวคราว 
 2.4.3.4 การประกันสุขภาพกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและลูกจางช่ัวคราว 
 2.4.3.5 ทะเบียนนําสงใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2.4.3.6 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2555 
 2.4.3.7 บันทึกการขออนุญาตศึกษาตอของบุคลากร 
 2.4.3.8 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตามขอตกลงความรวมมือระหวางคณะเศรษฐศาสตรกับ

Mikkeli University of Applied ScienceFinland 
 2.4.3.9 แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานบุคลากร 
 2.4.3.10 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือรางวัลจํานวน 40,000 บาทตอคน/ปใหอาจารยท่ีไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพและเผยแพร
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.4.3.11 ภาควิชาฯ จัดเลี้ยงตอนรับอาจารยท่ีบรรจุใหม 
 2.4.3.12 ขออนุมัติตัวบุคลากรและเดินทางเขารวมการแขงขันกีฬา สกอ. ครั้งท่ี 31 "วลัยลักษณ

เกมส" ดร.อภชิาต  และ ดร.อรชส 
 2.4.3.13 ขออนุมัติโครงการและอนุมัติหลักการคาใชจายในการจัดโครงการเสริมสรางกําลังใจแก

บุคลากร (ศกท) 
 2.4.3.14 การจัดหาเครื่องแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
4 2.4.4.1 ข้ันตอนและระเบียบการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
 2.4.4.2 บันทึกงานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการคณะฯ วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง 

สงรายงานการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ประเทศฟนแลนด 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 2.4.4.3 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/- ลว 17 เม.ย. 55 เรื่องขอสงสรุปรายงานการไป

สัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย 
 2.4.4.4 รายงานการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศ ของ รศ. สวุรรณา ธุวโชต ิ
5 2.4.5.1 ประกาศสภา มก. เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 ( http://www.eco.ku.ac.th/ 
document/junyaban 2553.pdf) 

 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย 
 2.4.5.3 คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.4.5.4 การเผยแพรจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ผานทาง e-mailและ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรบนเว็บไซตคณะฯ 
 2.4.5.5 โครงการจัดการองคความรูและการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย ประจําป 2554 (ศกท) 
 2.4.5.6 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร เรื่อง ความรูดาน

จรรยาบรรณบุคลากร 
 2.4.5.7 ผลการประเมินดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. โดยนิสิต 
6 - - 
7 - - 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ประเภทของตวับงช้ี ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  6 ขอ   ผลการดําเนนงาน   6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES 
ตอเครื่อง 

  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน  ๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมกีาร
ฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา (ขอมลูจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน  ๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ดานอาหารและสนามกีฬา (ขอมลูจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง
นอยในเรือ่งประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมรีะบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้   
 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตรมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน และสืบคนขอมูล ซ่ึง

ในปการศึกษา 2554 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) เทากับ 2,238.73 (2.5.1.1) โดยมีเครื่องประจํา
ในหองเรียน จํานวน 28 เครื่อง หองปฏิบัติการ คอมพิวเตอร จํานวน 104 เครื่อง หองสมุดพิทยาลงกรณ 
จํานวน 15 เครือ่ง และมี จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย สําหรับการใชงานของ notebook และ 
mobile device ตางๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัย (2.5.1.2) นอกจากนี้นิสิตยัง
สามารถใชคอมพิวเตอรผานศูนยบริการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยดวย 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมีหองสมุดพิทยาลงกรณ เปนหนวยงานในการให บริการหองสมุด  และการ

สืบคนขอมูลตางๆ จากหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ และมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และมุม Set Corner ไวบริการ ใหกับนิสิต (2.5.2.1) ในสวนของการจัด
โครงการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตนั้น สํานักหอสมุด มก. เปนเจาภาพในการจัดโครงการตางๆ ใหกับนิสิต 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให บริการท่ีเหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในดาน ตางๆ เชน หองเรียน  หองประชุม หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับการใชงานท่ัวไป หอง EC 5519 และสําหรับการเรียนการสอน หอง EC 5520 อุปกรณสื่อ
การเรียนการสอน ตลอดจน จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย ท่ัวท้ังบริเวณภายในคณะ (2.5.3.1- 
2.5.3.4) 

 
ขอ 4  คณะเศรษฐศาสตร มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ  มีการจัดสถานท่ีนั่งพัก

สําหรับนิสิตตามสถานท่ีตางๆ โดยรอบของคณะ  เชน ลานแสดสนนนทรี รวมท้ังหองพักสําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานท่ัวไป ใหแก นิสิตเพ่ือการสืบคนขอมูลและเขาใช
งานระบบสารสนเทศตางๆ ของมหาวิทยาลัย ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (2.5.4.1) มี การจัดการพ้ืนท่ีใน
การให บริการดานอาหาร และเครื่องดื่มรานถายเอกสาร ภายในคณะ (2.5.4.2) มีการจัดพ้ืนท่ีใหแกนิสิต
สามารถใชเลนกีฬาหรือทํากิจกรรมใตตึกอาคารปฏิบัติการคณะฯ หากนิสิตมีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในคณะฯ ก็จะไปขอใชบริการจาก สนามกีฬา ของ มก. (2.5.4.3) และในสวนของ การบริการ ในการ
รักษาพยาบาล นิสิตสามารถขอใชบริการไดจากสถานพยาบาล มก. (2.5.4.4) 

 
ขอ 5  คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดการ ระบบสาธารณูปโภค  เชน ประปา  ไฟฟา  การจัดการขยะ  

หองน้ํา ตลอดจนมีการติดตั้งกลองวงจรปด มี พนักงานรักษาความปลอดภัย  และมีหอง CCTV เปนศูนยการ
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ดูแลระบบการ รักษาความปลอดภัยของอาคารบริเวณโดยรอบ  (2.5.5.1) รวมท้ังมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ  (2.5.5.2) โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  โดยมีภาพแสดงดานความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และการตกแตงอยางมีความสุนทรีย พ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ  
(2.5.5.3) 

 
ขอ 6 คณะเศรษฐศาสตร มีผล การประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการใหบริการดานตางๆ 

ของคณะ ท่ีนิสิตเขาประเมินผานระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.95 (2.5.6.1) 
ประกอบดวย 

- ผลการประเมินการใหบริการหองสมุดแหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.08 
- ผลการประเมินการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการเรียนฯ มีคาเฉลี่ย 3.96 
- ผลการประเมินการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.92 
- ผลการประเมินการใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.93 
และคณะไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการดานตา งๆ ประกอบดวย การใหบริ การ

หองเรียน หองประชุม หองคอมพิวเตอร และหองสมุดพิทยาลงกรณ  โดยผลการประเมินฯ มีคาเฉลี่ย 3.96 
(2.5.6.2) 

- ผลการประเมินในการใหบริการหองเรียน หองประชุม มีคาเฉลี่ย 4.19 
- ผลการประเมินในการใหบริการหองคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ย 3.84 
- ผลการประเมินในการใหบริการหองสมุดพิทยาลงกรณ มีคาเฉลี่ย 3.86 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.5 6 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

4.00
คะแนน 

6 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.5 6 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

4.00
คะแนน 

6 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.5.1.1 สรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
 2.5.1.2 ขอมูลประกอบตัวบงช้ี สกอ. ท่ี 2.5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร notebook และ 

mobile device ตางๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัย 
2 2.5.2.1 หองสมุดพิทยาลงกรณ 
 2.5.2.1 โครงการฝกอบรมการใชงานแกนิสิต 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
3 2.5.3.1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทรี จุดน่ังพักของนิสิตและ

พ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ 
 2.5.3.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร EC 5519 และ EC 5520 
 2.5.3.3 อุปกรณสื่อการเรียนการสอน 
 2.5.3.4 สรุปจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตภายในคณะ 
4 2.5.4.1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทรี จุดน่ังพักของนิสิตและ

พ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ 
 2.5.4.2 รานคาภายในบริเวณคณะ 
 2.5.4.3 สถานพยาบาล มก. 
 2.5.4.4 งานบริการการศึกษา และหองสมุดพิทยาลงกรณ 
5 2.5.5.1 มีระบบการรักษาความปลอดภัย เชน กลอง CCTY พนักงานรักษาความปลอดภัย  
 2.5.5.2 อุปกรณปองกันอัคคีภัย 
 2.5.5.3 ภาพแสดงดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และ

การตกแตงอยางมีความสุนทรีย พ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ 
6 2.5.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการฯ ดานตางๆ (โดย มก.) 
 2.5.6.2 ผลการประเมินการใหบริการดานตางๆ (โดยคณะฯ) 
7 -  - 

 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ  ผลการดําเนินงาน     7 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลกัสตูร 

  5.มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรยีนการสอน 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังนี้   
 
ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยสนับสนุนใหอาจารยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ
สอดคลองกับจํานวนนิสิต เชน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การทํางานกลุม การ
จัดสัมมนาวิชาการ รวมท้ังการเรียนรูนอกสถานท่ีท้ังการฝกงานและการศึกษาดูงาน ไวในแผนการสอน 
Course Syllabus (2.6.1.1) และ มคอ. 3 (2.6.1.2) 

 
ขอ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  Course Syllabus (2.6.2.1) 

และ มคอ. 3 (2.6.2.2) ทุกรายวิชากอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  มีการจัดทํา 
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ดวย 

 
ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีหลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ีมีการจัดทํา มคอ. 2 แลว จํานวน 9 หลักสูตร ไดแก     1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต         3) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  (เดิม 
เศรษฐศาสตรเกษตร) 6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 7) หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  (เดิม ศศ.ม.  
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร)  และ 9) หลักสูตรปรัชญษดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร (นานาชาติ) 

 
ขอ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน  หรือจากการทําวิจัย  ทุกหลักสูตรของคณะมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการทําวิจัยและการเรียนรูดวยตนเองใน วิชาวิธีวิจัย วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ  ( 2.6.3.1) รวมท้ัง
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน มีสวนชวยใหนิสิตเรียนรูการปฏิบัตินอกชั้นเรียน 
เชน การขอเยี่ยมชมกิจการและรับฟงการบรรยาย  ของภาควชิาสหกรณ (2.6.3.2) การขอความอนุเคราะหให
นิสิตเขาฟงการพิจารณาคดี ของภาควชิาสหกรณ (2.6.3.3) การพานิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษานอกสถานท่ี 
เชน ธนาคารแหงประเทศไทย คลองลัดโพธิ์ สถานทัณฑสถานหญิงกลาง ของภาควิชาเศรษฐศาสตร (2.6.3.4) 
การพานิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจหนวยการเรียนการสอน จ.ลพบุรี 
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ไปดูงานท่ีโรงไฟฟา บีแอลซีพีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด จ.ระยอง วันที่  23-24 มีนาคม 2555 (2.6.3.5) 
การศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาตรี  (2.6.3.6) และโครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา  (2.6.3.7) 
ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และ การฝกงานของนิสิตตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (2.6.3.8) 

 
ขอ 4  ในทุกหลกัสตูรของคณะ มีการ เชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน ผูมีประสบการณทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเขามาใหความรู มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการ
สอน เชน เชิญขาราชการบํานาญท่ีเกษียณอายุราชการท่ีเปนผูมีประสบการณทางวิชาการ มาเปนผูทรงคุณวุฒิ
พิเศษ (2.6.4.1) รวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร และ มีสวนรวม ในการเปนคณะ
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (2.6.4.2) มีการเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ  
(2.6.4.3) เชน  

- เชิญ ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท มาบรรยาย วิชา 01101423 Urban Economics หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

- เชิญ ดร.วรรณวิมล  สวางเงินยวง เปนอาจารยพิเศษบรรยายวิชา 01104631 Advanced 
International Finance Theory and Policy หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

- เชิญ ดร.เกษม ปนทอง เปนอาจารยพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
- เชิญ กรรมการผูจัดการ บ.สยามคูโบตา ลีสซ่ิง จํากัด มาเปนวิทยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร

เกษตรและทรัพยากร 
- เชิญ คุณพีระพงษ กลิ่นละออ เปนวิทยากรในรายวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน 
- เชิญ ผูอํานวยการศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานีเปนวิทยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และทรพัยากร 
- เชิญ ดร.วิโรจน ณ ระนอง เปนวิทยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
- เชิญ ดร.วิขัย เตชะวัฒนานันท ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบันฑิต

ศึกษา ตลอดจน การจัด โครงการ ฝกงาน และการ ศึกษาดูงานของนิสิตกับหนวยงานภายนอก เชน โครงการ
ฝกงานนิสิตภาคฤดูรอน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของภาควิชาเศรษฐศาสตร  โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของนิสิตของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร โครงการฝกงานของนิสิตภาควิชาสหกรณ  
เปนตน 

 
ขอ 5  คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เชน Course Syllabus วิชาเศรษฐมิติ  I (รหัสวิชา 01107411)  (2.6.5.1) 
ตําราวิชาเศรษฐมิติ  I (รหัสวิชา 01107411)  (2.6.5.2) วิจัยในชั้นเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1 (รหัส วิชา 
01108111 ) และ วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 3 (รหัสวิชา 01108321)  (2.6.5.3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 2/2554  
(2.6.5.4) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน กรณีศึกษา นิสิตชั้น
ปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาลัทธิสหกรณ  (2.6.5.5) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน กรณีศึกษาวิชาวิธีวิจัยทาง
สหกรณ (รหัสวิชา01125491) (2.6.5.6) และรายงานการวิจัยในชั้นเรียน วิชาการจัดการธุรกิจสหกรณ ( รหัส
วิชา01125523) (2.6.5.7) เปนตน 
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ขอ 6 คณะเศรษฐศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ท่ีเปดสอนใน ทุกภาคการศึกษา  ผานระบบการประเมินการเรียน
การสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา ในปการศึกษา 2554 ภาค
ตน มีรายวิชาท่ีเปดสอนจํานวน 233 วิชา รายวิชาท่ีประเมิน  130 วิชา จํานวนผูลงทะเบียน เรียน 4,857 คน 
จํานวนนิสิตท่ีเขาประเมิน  จํานวน 3,222 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละรายวิชา มีคาเฉลี่ย 4.30 
และภาคปลาย มีรายวิชาท่ีเปดสอน จํานวน 223 วิชา รายวิชาท่ีประเมิน  143 วิชา จํานวนผูลงทะเบียน เรียน 
4,704 คน จํานวนนิสิตท่ีเขาประเมิน  จํานวน 2,870 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละรายวิชา มี
คาเฉลี่ย 4.34 (2.6.6.1) 

 
ขอ 7 คณาจารยคณะเศรษฐศาสตรไดนํา ผลการประเมินความพึงพอใจ ในแตละรายวิชา มาพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไวใน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หมวดท่ี 5 การ
ประเมินรายวิชา และหมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง (2.6.7.1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 6 ขอ 7 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

7 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.6 6 ขอ 7 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

7 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.6.1.1 แผนการสอน (Course Syllabus) 
 2.6.1.2 มคอ. 3 
2 2.6.2.1 แผนการสอน (Course Syllabus) 
 2.6.2.2 มคอ. 3 
 2.6.2.3 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรสหกรณ 
3 2.6.3.1 Course Syllabus, มคอ.3 วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ 
 2.6.3.2 หนังสือ ท่ี ศธ 0513.11004/079 ลว 16 ก.พ. 55 เรื่อง ขอเยี่ยมชมกิจการและรับฟงการ

บรรยาย (สก) 
 2.6.3.3 หนังสือ ท่ี ศธ 0513.11004/472 ลว 1 ก.ค. 54 เรื่องขอความอนุเคราะหใหนิสิตเขาฟงการ

พิจารณาคดี (สก) 
 2.6.3.4 พานิสิตระดับปริญญาตรีไปศึกษานอกสถานท่ี เชนธนาคารแหงประเทศไทย คลองลัดโพธ์ิ

สถานทัณฑสถานหญิงกลาง (ศศ) 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 2.6.3.5 พานิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจหนวยการเรียนการ

สอน จ.ลพบุรี ไปดูงานท่ีโรงไฟฟา บีแอลซีพีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง วันท่ี 23-
24 มีนาคม 2555 

 2.6.3.6 การศึกษาดูงานของนิสิตระดับปริญญาตร ี (ศกท) 
 2.6.3.7 โครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา  (ศกท) 
 2.6.3.8 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/085 ลว 23 ก.พ. 55 เรื่องการฝกงานของนิสิตตาม

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 
4 2.6.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนวิทยากร  
 2.6.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ 
 2.6.4.3 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/120 ลว 2 มี.ค. 55 เรื่องขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 
 

5 2.6.5.1 Course Syllabus วิชา 01107411 (ศศ) 
 2.6.5.2 ตําราวิชา 01107411 (ศศ) 
 2.6.5.3 วิจัยในช้ันเรียนวิชา 01108111 และ 01108321 (ศศ) 
 2.6.5.4 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 2/2554 

 2.6.5.5 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องแรงจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเขาช้ันเรียน กรณีศึกษา 
นิสิตช้ันปท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาลัทธิสหกรณ 

 2.6.5.6 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน กรณีศึกษาวิชาวิธีวิจัยทางสหกรณ (01125491) 
 2.6.5.7 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน วิชาการจัดการธุรกิจสหกรณ (01125523) 
 2.6.5.8 รายงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่องการมีสวนรวมของนิสิตในช้ันเรียนวิชา “เศรษฐศาสตรสหกรณ”  
6 2.6.6.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูปการศึกษา 2554 (นิสิตประเมินอาจารย/รายวิชา) จากระบบ 
https://eassess.ku.ac.th/ 

7 2.6.7.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา และหมวดท่ี 
6 แผนการปรบัปรงุ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ  ผลการดําเนินงาน   6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  2. มีการนําผลจากขอ 1มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

https://eassess.ku.ac.th/�
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัยหรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
คณะ 

- - 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน หรือหนวยวิชาชีพ 
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค1 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไมมกีารประเมนิ) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ง)  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตามเกณฑท่ัวไป
และครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 6 ขอ ดังนี้   
 

ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใช
บณัฑิต  โดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิประชุม เพ่ือระดมความคิดเห็นหนวยงานผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงอยูในกระบวนการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําขอมูล ยอนกลับมา ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต ตอไป  และมหาวิทยาลัยไดมีการ สํารวจความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ไดแก ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ ประจําป 2554 โดยผูใชบัณฑิต  (2.7.1.1) ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยประจําป 2554 โดยผูใชบัณฑิต (2.7.1.2)  
รายงานวิจัยสถาบัน (2.7.1.3) ไดแก รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผูเก่ียวของท่ีมีตอการปรับปรุง
หลักสูตรวท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รายงานวิจัยสถาบันโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)  รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผูเก่ียวของท่ีมีตอการปรับปรุง
หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และการสรุปเปนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping) รวมท้ังโครงการพบปะผูบริหารขบวนการ
สหกรณ (สํารวจความตองการของภาคการผลิตและบริการ) “การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอนิสิตปริญญาโท 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ” 
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ขอ 2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุก หลักสูตร (2.7.2.1) ได

นําผลสรุปท่ีไดจากกระบวนการจัดทําวิจัยสถาบัน มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  การ
วดัผลการศึกษา  และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต ดวยกัน จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก 1) การเสนอปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑิต  2) การเสนอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เกษตรและ
ทรัพยากร 3) การเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร       4) การขอ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  และ  5) หลักสูตร วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เกษตรและทรัพยากร  รวมท้ังการขออนุมัติเปด โครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) ใหม (2.7.2.2-2.7.2.7) 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  โดยคณะสนับสนุนให มีการจัดทํารายวิชาท่ีมี e-
Learning ของอาจารย (2.7.3.1) มีกองทุนพัฒนานิสิตคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต (2.7.3.2) มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ใหนิสิต ผานทาง WWW.eco.ku.ac.th 
(2.7.3.3) และมีหองสมุดพิทยาลงกรณ สนับสนุนการสืบคนและคนควาขอมูล (2.7.2.4) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางมหาวิทยาลัย  หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยคณะให อาจารย กระตุนใหนิสิตเขารวม กิจกรรมท้ังท่ีจัดข้ึนในระดับ
ภาควิชา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย การใหนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมการประชุม
วิชาการเปนกิจกรรมบังคับ  สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานิสิตเขารวมการ
ประชุมวิชาการ มก. ครั้งท่ี 50  และพานิสิตเขารวมการสัมมนา เรื่อง Social Network กับการบริหารงานยุค
ใหม จัดโดย สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริ หารธุรกิจเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
คณะมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารกองทุนพัฒนานิสิต  และทุนสนับสนุนวิจัย  (2.7.4.1-
2.7.4.8) เปนตน 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ  เชน กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา  กิจกรรมปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โครงการเขาวัดฟงธรรม 
ประจําปการศึกษา 2554 และโครงการอบรม "เปดใจใสธรรมะรวมแบงปน สรางสรรคสังคม" โดย พระมหา
สมปอง (2.7.5.1-2.7.5.5) 

 
ขอ 7 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัด โครงการอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ ประจําป 

2554 (ศูนยบัณฑิต)  (2.7.6.1) และกิจกรรมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ใหแกนิสิต
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ( 2.7.6.2) เพ่ือ พัฒนาทักษะในการ เขียนบทความจากวิทยานิพนธ ในการ
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และตีพิมพเผยแพรลงในวารสารท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดโครงการ
เรงรัด Thesis และ IS (2.7.6.3) และจัดกิจกรรมแนะนําหัวขอ Thesis และ IS (2.7.6.4) 

http://www.eco.ku.ac.th/�
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน 5.00คะแนน 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 ขอ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.7 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน 5.00คะแนน 6 ขอ บรรลุเปาหมาย 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาหงชาติ ประจําป 2554 โดยผูใชบัณฑิต 
 2.7.1.2 

 
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ประจาํป 2554 โดยผูใชบัณฑิต 

 2.7.1.3 รายงานวิจัยสถาบัน เชน 
- รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผูเก่ียวของท่ีมีตอการปรับปรุงหลักสูตร
วท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- รายงานวิจัยสถาบันโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ (ภาคพิเศษ) 
- รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผูเก่ียวของท่ีมีตอการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 2.7.1.4 โครงการพบปะผูบริหารขบวนการสหกรณ (สํารวจความตองการของภาคการผลิตและ
บรกิาร) “การสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ” 

2 2.7.2.1 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทุกลักสูตร (ศกท) 
 2.7.2.2 บันทึกขอความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 2.7.2.3 บันทึกขอความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 2.7.2.4 การเสนอปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร 
 2.7.2.5 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.11004/382 ลว 9 ส.ค. 54 เรือ่งขอสงเอกสารประกอบการ

ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
 2.7.2.6 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/6704 ลว 26 เม.ย. 55 เรื่องการอนุมัติหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 2.7.2.7 บันทึกขอความ ท่ี ศธ 0513.10102/3895 ลว 2 มี.ค. 55 เรื่องอนุมัติเปดสอนโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
3 2.7.3.1 มีการจัดทํารายวิชาท่ีมี e-Learning ของอาจารย 
 2.7.3.2 กองทุนพัฒนานิสิตคณะเศรษฐศาสตร 
 2.7.3.3 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ใหนิสิต ผานทาง 

WWW.eco.ku.ac.th 
 2.7.3.4 หองสมุดพิทยาลงกรณ 
4 2.7.4.1 อาจารยกระตุนใหนิสิตระดับปริญญาตรีเขารวมการเสวนาท่ีจัดโดยคณะกรรมการวิจัย

และบริการวิชาการ 
 2.7.4.2 การพานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการเปนกิจกรรมบังคับ 
 2.7.4.3 การจัดสัมมนาวิชาการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.7.4.4 แผนการสอนวิชา 01119497 (ศกท) 
 2.7.4.5 นิสิตเขารวมการประชุมวิชาการ มก. ครั้งท่ี 50 
 2.7.4.6 พานิสิตเขารวมการสัมมนา เรื่อง Socail Network กับการบริหารงานยุคใหม จัดโดย 

สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริการธุรกิจ 
 2.7.4.7 กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารกองทุนพัฒนานิสิต 
 2.7.4.8 ทุนสนับสนุนวิจยั 
5 2.7.5.1 กิจกรรมวันไหวครู 
 2.7.5.2 โครงการเขาวัดฟงธรรม ประจําปการศึกษา 2554 
 2.7.5.3 กิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.7.5.4 กิจกรรมปจฉิมนิเทศสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 2.7.5.5 โครงการอบรม "เปดใจใสธรรมะรวมแบงปน สรางสรรคสังคม" โดย พระมหาสมปอง 
6 - - 
7 2.7.7.1 โครงการอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ ประจําป 2554 (ศูนยบัณฑิต) 
 2.7.7.2 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) (ป.เอก ศศ) 
 2.7.7.3 จัดโครงการเรงรัด Thesis และ IS 
 2.7.7.4 จัดกิจกรรมแนะนําหัวขอ Thesis และ IS 

 

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ประเภทของตวับงช้ี ผลผลิต 

เปาหมาย  4 ขอ  ผลการดําเนินงาน   4 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1.มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ1ไปยังผูบริหารคณาจารยนิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะ 

  3.มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

  4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ90ของตัวบงช้ี  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  5.มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้   
 

ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร มี การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว คือ พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมนิสิตท่ีพึงประสงค (2.8.1.1) มีดังนี้ 
 มีคานิยมตอการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดานบุคลิกภาพและการแสดงออก โดยมีมนุษยสัมพันธและกาลเทศะ ตามวิถีไทย 
 จิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 

• ความซ่ือสัตย  
• หลีกเลี่ยงอบายมุข 
• มีวินัยในตนเองและผูอ่ืน   
• จิตอาสา 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต

ไปยังผูบริหารคณาจารย  โดยผานทางคณะกรรมการประจาํคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ รวมท้ังนิสิตและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังคณะผานทางเว็บไซตคณะhttp://www.eco.ku.ac.th/ 
ผานทาง e-mail และบอรดประชาสัมพันธ (2.8.2.1-2.8.2.3) 

 
ขอ 3  คณะเศรษฐศาสตร มีโครงการ /กิจกรรม ท่ีมีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมท่ี จํานวน 4 กิจกรรม ไดแก โครงการ จิตราเสวนา กิจกรรมวันไหวครู โครงการเขาวัดฟงธรรม 
ประจําปการศึกษา 2554 และ โครงการอบรม "เปดใจใสธรรมะรวมแบงปน สรางสรรคสังคม" (2.8.3.1-
2.8.3.3) 

 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการประเมินผลโครงการ /กิจกรรมท่ีมีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรมตามตัวบงชี้และเปาหมายท่ีกําหนดโดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมาย อยางนอยรอย
ละ 90 ของตัวบงชี้ ในโครงการและกิจกรรม ไดแก โครงการจิตราเสวนา กิจกรรมวันไหวครู โครงการเขาวัด
ฟงธรรม ประจําปการศึกษา 2554 และ โครงการอบรม  "เปดใจใสธรรมะรวมแบงปน สรางสรรคสังคม" 
รายละเอียดดังในรายงานผลการดําเนินงานโครงการ (2.8.4.1-2.8.4.3) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.8 5 ขอ 4 ขอ 5.00 คะแนน 4.00คะแนน 4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.8 5 ขอ 4 ขอ 5.00 คะแนน 4.00คะแนน 4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 2.8.1.1 พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต (มก.) 
2 2.8.2.1 ประชาสัมพันธผานเว็บไซตคณะ http://www.eco.ku.ac.th/ 
 2.8.2.2 ประชาสัมพันธผานทาง e-mail 
 2.8.2.3 บอรดประชาสัมพันธ 
3 2.8.3.1 โครงการ "เขาวัด ฟงธรรม" ประจําปการศึกษา 2554 (ศกท) 
 2.8.3.2 โครงการจิตราเสวนา  
 2.8.3.3 กิจกรรมใหวครู 
 2.8.3.4 โครงการอบรม "เปดใจใสธรรมะรวมแบงปน สรางสรรคสังคม" โดย พระมหาสมปอง 
4 2.8.4.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ "เขาวัด ฟงธรรม" ประจําปการศึกษา 2554 (ศกท) 
 2.8.4.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจิตราเสวนา 
 2.8.4.3 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมใหวครู 
5 - - 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรม การพัฒนานิสิต  ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมการพัฒนานิสิต ท้ังในดานการใหบริการตางๆ ท่ีจัด
ใหแกนิสิตปจจุบันและศิษยเกาดานกิจกรรมพัฒนานิสิตท้ังในและนอกหลักสูตร ท่ีครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ท่ีหนวยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 3 ตัวบงชี้ มี
ผลการประเมินขององคประกอบท่ี 3 ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบัพอใช สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 2.67 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบัพอใช  รายละเอียดผลการ
ประเมินแสดงไดดังตารางท่ี 34 

 

ตารางท่ี 34 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5)  เปาหมาย 
บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

พัฒนาการ 
มี/ไมม ีตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานสิติ 3.33 4.33 3.00 2.67   

ตัวบงชี่ท่ี 3.1 ระบบและ
กลไกการใหคําปรกึษาและ
บรกิารดานขอมูลขาวสาร 

6 7 5 4 5 5 4.00 4.00 3.00 3.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี 
พัฒนาการ 

ตัวบงชี่ท่ี 3.2 ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรมนิสิต  

4 6 3 2 5 3 3.00 5.00 3.00 2.00 ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี 
พัฒนาการ 

ตัวบงชี่ท่ี 3.3 ระบบการให
คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

3 3 3 3 3 3 3.00 5.00 3.00 3.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี 
พัฒนาการ 

 
จากตารางท่ี 33 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรม

การพัฒนานิสิต รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ ผลการดําเนินงาน     5 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

  2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 

  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

  4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 

  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนิสิต 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้   
 

ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดทําแฟมประวัตินิสิต (3.1.1.1) และการประกาศแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรกึษา (3.1.1.2) รวมท้ังมีหนวยงานบริการการศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนิสิต 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนิสิตท่ีขอใชบริการตลอดเวลา  

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนิสิต เชน บอรดประชาสัมพันธ

ขาวสาร (3.1.2.1) เว็บไซตคณะ www.eco.ku.ac.th (3.1.2.2) 
 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหแก

นิสิต ท้ังการศึกษาดูงานและการฝกงานกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนใหกับนิสิตอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงในปการศึกษา 2554 ท้ังระดับคณะและภาควิชา ไดจัดโครงการ /กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (3.1.3.1)  

คณะ 
- งานปฐมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตรปการศึกษา 2554  
- งานปจฉิมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2554 

  
 จัดโดยสโมสรนิสิต 

- โครงการ “คายนักคิดเศรษฐกิจรุนเยาว”  
  

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
- โครงการฝกงานภาคฤดูรอน เพ่ือใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญของการฝกงาน โดยให

ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝกงาน ชี้แจงขอสงสัย
เก่ียวกับการฝกงาน 

-  แนะแนวการศึกษาตอภายในประเทศและตางประเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
- โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
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                     โครงการระดับบัณฑิตศึกษา  

- โครงการแนะนําการเรียนและการลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเลือก  
- โครงการแนะนําเตรียมตัวสอบประมวลความรู (ปจฉิม) :MBEs  
- งานแนะนําโครงการฯ แนะนําหลักสูตรและงานตอนรับนิสิตใหม  
- กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ  

 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรฯ 

- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจําป
การศึกษา 2554 

- โครงการ ธ.ก. เขมแข็ง 
 
ภาควชิาสหกรณ 

- โครงการฝกงานของนิสิตตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 
 

ขอ 4  คณะเศรษฐศาสตร มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา เชน 
www.eco.ku.ac.th (3.1.4. 1) และมีการแจงขอมูลขาวสารแกศิษยเกาผานทางสมาคมศิษยเกาคณะ
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (3.1.4.2) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา   ไดแก 

การประชุมวิชาการครั้งท่ี 50 เปนตน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 4 ขอ 5 ขอ 3.00 
คะแนน 

3.00
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 4 ขอ 4 ขอ 3.00 คะแนน 3.00คะแนน 5 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

หมายเหตุ: กิจกรรมท่ีนําเสนอในวัตถุประสงคและรายงานไมไดกลาวถึงศิษยเกาการพัฒนาศิษยเกา และ
กลุมเปาหมายไมใชศิษยเกา ในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปไมพบ  
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รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 3.1.1.1 แฟมประวัตินิสิต  
 3.1.1.2 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
2 3.1.2.1 บอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
 3.1.2.2 www.eco.ku.ac.th 
3 3.1.3.1 โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต 
4 3.1.4.1 www.eco.ku.ac.th 
 3.1.4.2 สมาคมศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
5 - - 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ ผลการดําเนินงาน   3 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมตอไปน้ี 
   -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
   -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
   -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ดังนี้   
 
ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดทําแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ (3.2.1.1) และมีการ

จัดทําปฏิทินโครงการพัฒนานิสิต ประจําป 2554 (3.2.1.2) 
 
ขอ 2  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต  โดยการมีการจัด

โครงการฝกอบรมเรื่อง การกําหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ (ใหกับบุคลากรและนิสิต)  
(3.2.2.1) 

 
ขอ 3  คณะเศรษฐศาสตร มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิต ในระดับปริญญาตรีครบท้ัง 5 ประเภท ดังแบบเก็บขอมูลดิบท่ี 3.4 กิจกรรม/
โครงการพัฒนานิสิต (3.2.3.1) และระดับบัณฑิตศึกษาอยางนอย 2 ประเภท ไดแก โครงการกีฬาประเพณี

บณัฑิตศึกษา: GSC ประจําปการศึกษา 2554 (3.2.3.2)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ขอ  3 ขอ 4.00 
คะแนน 

3.00
คะแนน 

5 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ขอ  2 ขอ 4.00 
คะแนน 

2.00
คะแนน 

5 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

หมายเหตุ :  ไมพบการใหความรูในระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไมไดนําความรูดานประกันคุณภาพไปใช 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 3.2.1.1 แผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ 
 3.2.1.2 ปฏิทินโครงการพัฒนานิสิต ประจําป 2554 
2 3.2.2.1 รายงานโครงการฝกอบรมเรื่อง การกําหนดตัวช้ีวัด และการประเมินผลกิจกรรม/

โครงการ (ใหกับบุคลากรและนิสิต) 
3 3.2.3.1 แบบเก็บขอมลูดบิท่ี 3.4 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
 3.2.3.2 โครงการกีฬาประเพณีบัณฑิตศึกษา : GSC ประจําปการศึกษา 2554  
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
4 - - 
5 - - 
6 - - 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  3 ขอ  ผลการดําเนินงาน      3 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆและเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา 

  3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพ่ือหาแนวทางการ
แกปญหาและพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ1 คร้ัง 

  4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุก
ป 

  5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ดังนี้   
 

ขอ 1  คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร ซ่ึงประกอบดวย รอง
คณบดีฝายกิจการนิสิต เปนประธาน และตัวแทนอาจารยจากท้ัง 3 ภาควิชา เจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา 
เขารวมเปนกรรมการ (3.3.1.1) 

 
ขอ 2 คณะมีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือท่ีใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา  

ไดแก แฟมประวัตินิสิต (3.3.2.1) คูมืออาจารยท่ีปรึกษา (3.3.2.2) แบบฟอรมการใหคําปรึกษา (3.3.2.3) 
คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา (3.3.2.4) Transcript กิจกรรม (3.3.2.5) แบบฟอรมใบคํารอง (3.3.2.6) และ
คูมือนิสิตฉบับปฐมนิเทศ (3.3.2.7) 
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ขอ 4 คณะมีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษา
ทุกป  โดยการประเมินออนไลนผานระบบของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน นิสิต
ประเมินอาจารยท่ีปรึกษา มีคาเฉลี่ย 4.32 (3.3.4.1) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 3 ขอ 3 ขอ 3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

3 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 3 ขอ 3 ขอ 3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

3 ขอ 

 
รายการหลักฐาน 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 3.3.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาของคณะ 
2 3.3.2.1 แฟมประวัตินิสิต 
 3.3.2.2 คูมืออาจารยท่ีปรึกษานิสิต  
 3.3.2.3 แบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
 3.3.2.4 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
 3.3.2.5 Transcript กิจกรรม 
 3.3.2.6 แบบฟอรมใบคํารอง 
 3.3.2.7 คูมือนิสิตฉบับปฐมนิเทศ 
3 - - 
4 3.3.4.1 รายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารยท่ีปรึกษา 
5 - - 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี
คํานึงถึงการดําเนินงานดานกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตวิจัยของคณาจารย ท้ัง
จากภายในคณะและแหลงทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในดานตางๆ 
รวมถึงการตีพิมพเผยแพรในวารสาร การประชุมวิชาการ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงเปน
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานภายนอก ตามพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหนวยงานกําหนด โดยคณะ
เศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 3 ตัวบงชี้ ขององคประกอบท่ี 4 มีผลการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ย  4.33 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดับดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย 4.33  ผลประเมินไดคุณภาพระดับด ีสําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางท่ี 35 

 

ตารางท่ี 35 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

องคประกอบ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมมี 

   คณะ กรรมการ   คณะ  กรรม 
การ 

 
   ตัวต้ัง ผลลัพท ตัวต้ัง ผลลัพท     
   ตัวหาร  ตัวหาร       

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย     4.33 4.67 4.33 4.33   

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบ
และกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 7 5 5 5 5 4.00 5.00 3.00 3.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบ
และกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

4 5 6 6 5 5 4.00 4.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

572,5
24.38 

416,74
0.37 

61,97
1,200 

712,312.
64 

61,971
,200 

601,66
2.14 

80,0
00 

80,0
00 

5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี
พัฒนาการ 

87 103 

 

      

ตัวบงชี้อัตลักษณ ที่ 4.4 
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

- 13.60 17.25 18.45 - - รอยละ 
8 
 

รอยละ 
8 

- 5.00 5.00 - บรรลุ 
เปาหมาย 

มี
พัฒนาการ 

94.5 - 
 

      

 
จากตารางท่ี 35 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย ราย

ตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ  ผลการดําเนินงาน     5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)(ทําเครื่องหมาย ในขอท่ีมีการดําเนินการ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตาม* อัตลกัษณของคณะ ในประเดน็
ตอไปน้ี 

  • หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ 

  • หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  • สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
  • กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ ( visiting 
professor) 

  *  อัตลกัษณของคณะ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแตละคณะวิชา 

  6. มกีารตดิตามและประเมนิผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
คณะ 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน   
 ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานรวม 5 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
คณาจารยและนักวิจัย โดยมีการกําหนดแผนงานวิจัยไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 
(4.1.1.1) และในแผนงานคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2554 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ( 4.1.1.2) มีหนวยงานท่ีสนับสนุนการ
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ดําเนินงานดานการวิจัย 2 หนวยงาน ไดแก ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต มีรองคณบดีฝายวิจัยทําหนาท่ีใน
การกํากับดูแลดานงานวิจัยของคณะ และดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต และ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณกํากับดูแล ( 4.1.1.3) โดยท้ัง 2 
หนวยงานทําหนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนงานของคณะฯ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ( 4.1.1.4) 
ประสานงานวิจัยระหวางคณาจารยภายในคณะและหนวยงานภายนอกเพ่ือการสรางเครือขายความรวมมือ
ดานงานวิจัยท้ังในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ  นอกจากนี้ยังมีหนวย
วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต จัดทําวารสารเศรษฐศาสตรประยุกต  (Applied Economics Journal) เพ่ือให
คณาจารยและนิสิตเผยแพรผลงานงานวิจัยและงานสรางสรรค (4.1.1.5)  ซ่ึงเปนวารสารระดับชาติท่ีไดรับการ
รับรองจาก สกอ. (4.1.1. 6) และหนวยงานภายในคณะฯ มีแผนงานสงเสริมงานวิจัยของหนวยงาน ดังเชน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร มีแผนงานสงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ 
(4.1.1.7) เปนตน 
 
 ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน เชน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร นําผลการวิจัยโครงการการวิเคราะหผลกระทบของ
นโยบายเพ่ือการทําเกษตรท่ียังยืนในพ้ืนท่ีตนน้ําและปลายน้ํา   มาเปนสวนหนึ่งของราย วิชา 01119582 (การ
วิเคราะหเชิงปริมาณข้ันสูงในทางเศรษฐศาสตรเกษตร II) (4.1.2.1) ภาควิชาเศรษฐศาสตรนําตัวอยางงานวิจัย
มาประกอบการเขียนตําราวิชา 01107411 เศรษฐมิติ  I (4.1.2.2) ภาควิชาสหกรณ ใชในกระบวนวิจัยแบบมี
สวนรวมในชั้นเรียน ไดแก วิชา การวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจสหกรณ       การจัดการโซอุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ การจัดการสหกรณออมทรัพย (4.1.2.3) เปนตน นอกจากนี้โครงการวิจัยตางๆ ยังมีนิสิตเขารวม
เปนผูชวยนักวิจัย เชน โครงการการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายเพ่ือการทําเกษตรท่ียังยืนในพ้ืนท่ีตนน้ํา
และปลายน้ํา  โครงการประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ  ปงบประมาณ 
2553 โครงการประเมินผลโครงการ ประกันรายได (4.1.2.4) เปนตน 

 
 ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตรมีระบบในการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมีการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัย เชน มีศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนหนวยประสานและ
สนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย จัดหาแหลงเงินทุนวิจัยท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. และสํานักงานวิจัยแหงชาติ เปนตน (4.1 .3.1) ดําเนินการจัดทําสัญญา
การจางงานวิจัยระหวางคณาจารยและหนวยงานคูสัญญา (4.1 .3.2) และหนวยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร 
ประกอบดวย ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  และสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มีการสนับสนุน/จัดสรรเงินทุนวิจัยใหกับคณาจารยและนักวิจัย เพ่ือสงเสริมการทํางานวิจัย 
โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหม (4.1 .3.3)  มีการถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพดานวิจัยและสืบทอด
จรรยาบรรณวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสไปสูนักวิจัยรุนใหม เชน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร จัด
โครงการองคความรูและการอบรมดานจรรยาบรรณนักวิจัย     สถาบันวิชาการดานสหกรณการจัดเวทีเรียนรู
และถายโอนความรูเรื่องงานวิจัยและจรรยาบรรณของระหวางผูอํานวยการ นักวิจัยอาวุโส และผูทรงคุณวุฒิ 
ใหกับนักวิจัยของสถาบันฯ รวมท้ังการประชาสัมพันธจรรยาบรรณใหรับรูโดยท่ัวกัน เปนตน (4.1 .3.4) การ
สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารย เชน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร จัดทํา ARE Working Paper (4.1.3.5) เพ่ือใหคณาจารยในภาควิชาฯ ไดตีพิมพผลงานวิจัยโดยมี
นักวิจัยอาวุโสเปนผูอานผลงานและใหขอเสนอแนะกับนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยรุนใหม เปนตน และคณะฯ มี
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วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต เพ่ือรองรับการตีพิมพผลงานวิจัยของคณาจารยและนิสิต สนับสนุนใหนักวิจัย
ไปนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เขารวมประชุมสัมมนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ (4.1.3.6)  
 

ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตรมีการกําหนดแผนงานวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยของ
คณาจารย (4.1.4.1) หนวยงานภายใน ประกอบดวย ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ และสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีทุนสนับสนุนวิจัยใหกับคณาจารยและนักวิจัย 
โดยระเบียบการขอรับทุนของหนวยงาน (4.1.4.2) ประกอบดวย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือขอรับทุนวิจัย
ของหนวยงาน รวมถึงการสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอก (4.1.4.3) โดยผานการประสานงาน
จากศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ   

 

  ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตรมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหกับคณาจารย
และนักวิจัย โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิเชน สํานักงานธุรการ ( 4.1.5.1) เพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก มีทุนสนับสนุนนักวิจัย (4.1 .5.2) 
มีหองปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย ( 4.1.5.3) พรอมอุปกรณตางๆ มีหองประชุมสําหรับนักวิจัย 
(4.1.5.4) มีหองสมุดพิทยาลงกรณ ( 4.1.5.5) เพ่ือการสืบคนขอมูล มีบอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับงานวิจัย
ตางๆ ( 4.1.5.6) เชน เรื่องทุนวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย เปนตน รวมถึงมีหนวยวารสารเศรษฐศาสตร
ประยุกต (4.1.5.7) เพ่ือสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย เปนตน รวมถึงการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถาบันเพ่ือจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เชน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร รวมกับ
สมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือจัด โครงการอนาคตเกษตรไทยภายใต AEC 
(4.1.5.8) การสนับสนุนใหคณาจารยไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ การเขารวมประชุมทางวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ (4.1.5.9) การอนุญาตใหคณาจารยลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู/การเขียนตํารา (4.1.5.10) 

 
ขอ 6 คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยท้ังจากคณะกรรมการวิจัยคณะฯ และ

จากคณะกรรมการวิจัยประจําหนวยงาน (4.1.6.1) ซ่ึงคณะกรรมการวิจัยประจําหนวยงานดําเนินการตั้งแต
การพิจารณาหลักเกณฑการใหทุนวิจัย การพิจารณาทุน การติดตามผลการจัดทําวิจัย และการเสนอผลงานตอ
ผูบริหาร และศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตทําหนาท่ีในการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยเพ่ือรวบรวมและ
สรุปรายงานผลงานวิจัยตอผูบริหารคณะ (4.1.6.2) และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือการสนับสนุนการทํา
วิจัย เชน การใหบริการของเจาหนาท่ี สถานท่ีสําหรับนักวิจัย หองสมุด ฯลฯ แตคณะยังขาดการประเมินความ
พึงพอใจเพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงการใหบริการ 

  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 7 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ 
เปาหมาย 

5 ขอ 

 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554 

 
  

100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 7 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ 
เปาหมาย 

5 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 4.1.1.1 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 
 4.1.1.2 แผนงานคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2554 
 4.1.1.3 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
 4.1.1.4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 
 4.1.1.5 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (Applied Economics Journal) 
 4.1.1.6 รายช่ือวารสารท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. ,สมศ. 
 4.1.1.7 แผนงานสงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ ป 2553/2554 
2 4.1.2.1 มคอ.3 รายวิชา 01119582 (การวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันสูงในทางเศรษฐศาสตร II) 
 4.1.2.2 เอกสารตําราวิชา 01107411 (เศรษฐมิตIิ) ของภาควิชาเศรษฐศาสตร  
 4.1.2.3 มคอ.3 วิชาการจัดการโซอุปทานทางธุรกิจสหกรณ 
 4.1.2.4 แบบเก็บขอมลูดบิท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั 
3 4.1.3.1 จดหมายขอเชิญยื่นขอเสนองานวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 4.1.3.2 สัญญาจางท่ีปรึกษา 
 4.1.3.3 ประกาศคณะเศรษฐศาสตรเรื่องหลักเกณฑและการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุน

ใหมคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 
 4.1.3.4 รูปภาพการประชาสัมพันธจรรยาบรรณ 
 4.1.3.5 ARE Working Paper 
 4.1.3.6 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.5) 
4 4.1.4.1 แผนงานคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2554 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
 4.1.4.2 หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชเงินรายได  
 4.1.4.3 อางอิงเอกสารหมายเลข  4.1.3.1 และ 4.1.3.2 
5 4.1.5.1 สํานักงานธุรการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตและสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 4.1.5.2 แบบเก็บขอมลูดบิ 4.3 เงินสนับสนุนการวิจยั (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.2.4) 
 4.1.5.3 หองปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย 
 4.1.5.4 หองประชุม  
 4.1.5.5 หองสมุดพิทยาลงกรณ 
 4.1.5.6 บอรดประชาสัมพันธศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
 4.1.5.7 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.5) 
 4.1.5.8 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง (อนาคตเกษตรไทยภายใต AEC) 
 4.1.5.9 แบบเก็บขอมลูดบิ 2.4 การพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
 4.1.5.10 บันทึกขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
6 4.1.6.1 คณะกรรมการวิจัยประจําหนวยงาน 
 4.1.6.2 แบบเก็บขอมลูดบิท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.2.4) 
 4.1.6.3 รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ  ผลการดําเนินงาน      6 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ 

  4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชนและมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ 

ตามเกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอตาม 

เกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 
ผลการดําเนินงาน   
 ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค โดยมีผลการดําเนินงานรวม 6 ขอ มีรายละเอียดตามเกณฑการประเมินดังนี้ 
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 ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้ 
1) สนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวารสารท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ (4.2.1.1) 

2) สนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยและเขารวมประชุมวิชาการท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ (4.2.1.2) 

3) มีหนวยวารสารเศรษฐศาสตรประยุกตเพ่ือการจัดทําวารสารเศรษฐศาสตรประยุกต 

(Applied Economic Journal) ในการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ

คณาจารยและนิสิต ซ่ึงวารสารเศรษฐศาสตรประยุกตเปนวารสารระดับชาติท่ีไดรับ

การรับรองจาก สกอ. (4.2.1.3) 

4) มี Working Paper ซ่ึงจัดทําโดยภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร เพ่ือให

คณาจารยในภาควิชาไดเผยแพรงานวิจัย โดยมีคณาจารยอาวุโส เปนผูอานบทความ 

(4.2.1.4) 

5) เปนกรรมการรวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เชน การประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2.1.5) เปนตน  

ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมีวารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (4.2.2.1) เปนวารสารระดับชาติท่ีไดรับ
ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ และเปนวารสารท่ีไดรับการยอมรับจาก สกอ. และสมศ. มีหนวยวารสาร
เศรษฐศาสตรรับผิดชอบในการจัดทําวารสาร มีคณะกรรมการจัดทําวารสาร ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จากหนวยงานตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือพิจารณาผลงานวิจัยและรับรองการตีพิมพ 
นอกจากนี้ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรไดจัดทํา ARE Working paper (4.2.2.2) เพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาฯ นอกจากนี้หนวยงานภายในคณะ ประกอบดวย ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ ยังมีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา 
(4.2.2.3) ท่ีดําเนินการสงเสริมการทําวิจัย การตีพิมพ การนําเสนอผลงานวิชาการและการเขารวมประชุม
วิชาการของคณาจารยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเปนการสรางองคความรูและถายทอดไปสูสังคม  

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตรมีการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารย นักวิจัยและ

นิสิตในวารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (4.2 .3.1) วารสารฅนสหกรณ (4.2 .3.2) และ ARE Working Paper 
(4.2.3.3) และ web site ของมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร และหนวยงานท่ีสังกัด (4.2.3.4)  

 
ขอ 4  คณาจารยคณะเศรษฐศาสตรเปนนักวิจัยท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานท้ังภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําผลงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองท้ังใน
เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย ตอหนวยงานตางๆ รวมไปถึงชุมชนและสังคม 
(4.2.4.1) ดังเชน โครงการออกแบบรายละเอียดอาคารโรงงานมาตรฐานสําหรับ SMEs ของภาควชิาสหกรณ 
(4.2.4.2) โครงการการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดลําใยเพ่ือปองกันการทุจริต (4.2.4.3) 
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ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตรใหการสนับสนุนคณาจารยในขอคุมครองสิทธิผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยการอํานวยความสะดวกในขอจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยหรือการขอจดสิทธิบัตรผานทางสํานักงาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2.5.1)  
  

ขอ 6 คณะเศรษฐศาสตรใชระบบกลไกในการยื่นขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  จากหนวยจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา (TLOKU) ภายในงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (4.2-6-1) เชน สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลงานวิจัยท่ีตองขอยื่นจดสิทธิบัตร 
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ISBN และ ISSN เพ่ือปกปองและคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ใหกับนักวิจัย (4.2.6.2) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.2 5 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.2 5 ขอ 6 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 4.2.1.1 หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชเงินรายได 
 4.2.1.2 แบบเก็บขอมลูดบิ 2.4  การพัฒนาบุคลากร (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.5.9) 
 4.2.1.3 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.5) 
 4.2.1.4 ARE Working Paper (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.3.5) 
 4.2.1.5 หนังสือเลมเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 50 
2 4.2.2.1 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.5) 
 4.2.2.2 ARE Working Paper (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.3.5) 
 4.2.2.3 คณะกรรมการวิจัยประจําหนวยงาน 
3 4.2.3.1 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต (อางอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.5) 
 4.2.3.2 วารสารฅนสหกรณ 
 4.2.3.3 ARE Working Paper และหนังสือนําสงหนวยงานตาง ๆ 
 4.2.3.4 http://research.rdi.ku.ac.th  

http://econ.eco.ku.ac.th 
www.coop.eco.ku.ac.th 

4 4.2.4.1 แบบเก็บขอมลูดบิ สมศ. 6 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 

http://econ.eco.ku.ac.th/�
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 4.2.4.2 หนังสือการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี อก.5101.1/2059 เมื่อวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2555  
 4.2.4.3 แบบรายงานผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
5 4.2.5.1 บันทึกขอจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
6 4.2.6.1 ระบบงานทรัพยสินทางปญญา สํานักงานบริการวิชาการ มก. (TLOKU) 
 4.2.6.2 เอกสารการยื่นขอจดเครื่องหมายการคาเกิดบุญ/เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ

สหกรณไทย เครื่องหมายบริการ Farmer Shop เครื่องหมาย ISBN หนังสือ ทําไม
ระบบสหกรณจํานวนมากจึงสําเร็จรหรือลมเหลว ? บทวิเคราะหการสหกรณเชิง
ระบบ และ ISSN วารสารฅนสหกรณ 

 

 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

ประเภทของตวับงช้ี ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  สัดสวน 80,000 บาท/คน  ผลการดําเนินงาน   712,312.64 บาท/คน 
 

เกณฑการประเมิน   
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกคณะท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ผลการดําเนินงาน   
ในปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา  (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)  จํานวน 

85 คน (จํานวนอาจารยประจํารวมท้ังสิ้น 91.5 คน ลาศึกษาตอ 5.5 คน ลาเพ่ือเขียนตํารา 1 คน) และนักวิจัย
จํานวน (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 2 คน รวมเปน จํานวนอาจารย และนักวิจัยประจํา จํานวน 87 คนมีจํานวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในภาควิชา จํานวน 3,200,000 บาท จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ 
จํานวน 46,666 บาท มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 58,724,534 บาท รวม
เปนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกจํานวน 61,971,200 บาท ซ่ึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ 712,312.64 บาท/คน 

ซ่ึงขอมูลของกองการเจาหนาท่ี มีจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจํา จํานวน 103 คน จํานวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เทากับ 601,662.14 บาท/คน 

 

= 
 
 

= 

 
 

=   601,662.14 บาท/คน 
 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

61,971,200 
103 
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แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม5คะแนนท่ีได  = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

=  
 

 

=      40.11 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
4.3 34,172,710.14 416,740.37 61,971,200 712,312.64 5.00 5.00 80,000 

บาท/คน 
บรรลุ

เปาหมาย 
80,000 
บาท/คน 82 87 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
4.3 34,172,710.14 416,740.37 61,971,200 601,662.14 5.00 5.00 80,000 

บาท/คน 
บรรลุ

เปาหมาย 
80,000 
บาท/คน 82 103 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
4.3.1.1 แบบเก็บขอมลูดบิ 4.3 เงินสนับสนุนวิจยั 

 
 

ตัวบงช้ีอัตลักษณท่ี 4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ประเภทของตวับงช้ี ผลผลิต 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ใชเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดรอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ใหคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 10 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา จํานวน 91.5 คน และนักวิจัย

จํานวน 2 คน รวมเปน 93.5 คน มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ  

  601,662.14 
X 5 

     75,000 
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จํานวน 18 ผลงาน มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับนานาชาติ  จํานวน 16 
ผลงานรวมท้ังสิ้น 34 มีผลงานผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพร  เทากับ 17.25 ดังนั้น คา
รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

=         ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 

= 17.25 
             93.5 
 

=   18.45  
 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได 
=                    รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

            รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

=           18.45 
               10 
=     9.23 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
4.4 14.25 13.97 17.25 18.45 5.00 

คะแนน 

5.00 
คะแนน 

รอยละ 
8 

บรรล ุ
เปาหมาย 

รอยละ 
8 102 93.5 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 

4.4.1.1 แบบเก็บขอมลูดบิ 4.4 การตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน 

X  5 

× 5 

×100 

X  100 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ซ่ึง
เปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงกระบวนการและกลไก การมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ตามพันธกิจ หลักและวัตถุประสงคท่ีคณะกําหนดไว รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีหนวยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ประเมิน จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินขององคประกอบท่ี 5  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดบัดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางท่ี 36 
 

ตารางท่ี 36 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 2.50 5.00 5.00 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและ
กลไกการบรกิารทาง
วิชาการแกสังคม 

5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวน 
การบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

- 5 5 5 4 4 - 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

 

ตัวบงช้ีอัตลกัษณท่ี 5.3 
รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพเปน
วิทยากร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 

 31.00 47.00 30 35 - 4.43 5.00 - บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

 

 
จากตารางท่ี 36 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี  5 การ

บริการทางวิชาการแกสังคม รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ ผลการดําเนินงาน    5 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

  3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้  
 

ขอ 1คณะเศรษฐศาสตร มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนดคณะฯ มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม โดยระบุไว
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 (5.1.1.1)  แผนงานบริการวิชาการของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต http://caer.eco.ku.ac.th/index.php?module=AboutPark (5.1.1.2)  แผนงานบริการวิชาการ
ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ http://www.cai.ku.ac.th/activity2554.html (5.1. 1.3) และแผนงาน
บริการวิชาการของภาควิชา (5.1.1.4) ท้ังนี้ไดมีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการวิชาการแก
สงัคมไวในเว็บไซต http://www.caer.eco.ku.ac.th/ และเว็บไซต http://www.cai.ku.ac.th/ 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เชน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร มีการนํา โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of Business Advisor 
(CBA) ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 8 (5.1.2.1) มาบูรณาการการการเรียนการสอนในราย วิชา 
Economics of Project Analysis (01101533) และวิชา Business Econ. of Project Analysis & Evalua 
(01110551) (5.1.2.2) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและรัพยากร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอนผานกิจกรรมการฝกงานนิสิต โดยการสอบถามความตองการของชุมชน ไดแกการสํารวจ
ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการดานการตลาด เปนตน และกําหนดใหนิสิตจัดทําการสํารวจขอมูล
เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน  และไดจัดทําบริการทางวิชาการ โดยจัดทําโครงการเสวนาพารูเรือง 

http://caer.eco.ku.ac.th/index.php?module=AboutPark�
http://www.cai.ku.ac.th/activity2554.html�
http://www.caer.eco.ku.ac.th/�
http://www.cai.ku.ac.th/�
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นโยบายแทรกแซงตลาดออยและน้ําตาล และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก อาจารย และนิสิต เขารวมเสวนา 
และใหนิสิตวิชานโยบายการเกษตร  (01119461) เขารวมเสวนาโครงการเสวนาพารู "นโยบายแทรกแซงออย
และน้ําตาล (5.1.2.3) ภาควชิาสหกรณ วิชาระบบบัญชีสหกรณ  และวิชาการจัดการสินเชื่อสหกรณการเกษตร  
(5.1.2.4) สถาบันวิชาการดานสหกรณ ใชกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหนิสิตเขาถึงการเรียนรู และสามารถนํา
ความรูไดไปใชใหเกิดประโยชน  ไดแก ระดับปริญญาโท ในวิชาการวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจสหกรณ 
ระดับปริญญาตรี ในวิชาสหกรณท่ีมิใชสหกรณการเกษตรในประเทศไทย วิชาขบวนการสหกรณในเอเชีย 
วิชาการจัดการสหกรณออมทรัพย และวิชาการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ โดยมี รายงานของนิสิต 
วิชาการวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจสหกรณ (5.1.2.5) 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย เชน โครงราง

งานวิจัย เรื่องการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนสารหอมกฤษณา ของภาควิชาเศรษฐศาสตร (5.1.3.1) 
สถาบันวิชาการดานสหกรณมีการนําผลการวิจัย และชุดความรูจากการวิจัยมาใชในการอบรม และไดนํา
ความรูจากการอบรมไปพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย โดยไดประกาศรับ
ขอเสนอโครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโดยกลไกผูตรวจสอบกิจการ ” ซ่ึงกําหนด
ไวในกรอบการวิจัยในป 2555 (5.1.3.2)  ภาควิชา เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการวิจัยผานกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของนิสิต โดยนําโจทยวิจัยท่ีชุมชน
ตองการมาจัดทําเปนโครงการวิจัยเพ่ือสํารวจขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตอบสนองยุทธศาสตรของ
หนวยงานทองถ่ินป 2555 และไดนําสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะหการออมครัวเรือนเกษตรไทย 
ไดแก การวางแผนทางการเงิน ไปเผยแพรใหกับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม (5.1.3.3) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  เชน การประเมินผลความสําเร็จของการฝกงานภาคสนาม  ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (5.1. 4.1) และ การประเมินผลความสําเร็จของ  การติดตามประเมินผล
ความสําเร็จจากผูใชบริการผูใหบริการ นิสิต และบุคลากร ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (5.1.4.2) เปนตน 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  เชน สถาบันวิชาการดานสหกรณ นําผลประเมินไปปรับปรุง
เอกสารการสอน และนําผลจากการใหบริการไปกําหนดประเด็นในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัย 
(5.1.5.1) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร มี การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม พบวาในปการการศึกษ า 2553 มีการบูรณาการกิจกรรมการฝกงานใหบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนเทานั้น ดังนั้นในป 2554 จึงจัดใหมีการบูรณณาการท้ังสามอยางเขาดวยกัน (5.1.5.2)  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ 

 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 5.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 
 5.1.1.2 แผนงานบริการวิชาการของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  
 5.1.1.3 แผนงานบริการวิชาการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 5.1.1.4 แผนงานบริการวิชาการของภาควิชา 
2 5.1.2.1 โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of  Business Advisor (CBA) 

ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 8 (ศศ) 
 5.1.2.2 Couse Syllabus วิชา 01101533 Economics of Project Analysis และวิชา 

01110551 Business Econ. of Project Analysis & Evalua (ศศ) 
 5.1.2.3 โครงการเสวนาพารู "นโยบายแทรกแซงออยและนํ้าตาล (ศกท) 
 5.1.2.4 แผนการสอน Course Syllabus วิชา ระบบบัญชีสหกรณ 
 5.1.2.5 แผนการสอน Course Syllabus วิชาการจัดการสินเช่ือสหกรณการเกษตร 
 5.1.2.6 รายงานของนิสิต วิชาการวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจสหกรณและเอกสาร

ประกอบการสอน  (สว.สก.) 
 5.1.2.7 แบบเก็บขอมลูท่ี 5.1 สําหรับ ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เกณฑมาตรฐาน(ขอ) มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

3 5.1.3.1 โครงรางงานวิจัย เรื่องการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนสารหอมกฤษณา (ศศ.) 
 5.1.3.2 ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโดย

กลไกผูตรวจสอบกิจการ” (สว.สก.) 
 5.1.3.3 คูมือการวางแผนการเงิน (ศกท) 
 5.1.3.4 กรอบการวิจยัในป 2555 (สว.สก.) 
 5.1.3.5 แบบเก็บขอมลูท่ี 5.1 สําหรับ ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เกณฑมาตรฐาน(ขอ) มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

4 5.1.4.1 ผลการประเมินการฝกงานภาคสนาม (ศกท) 
 5.1.4.2 ผลติดตามประเมินผลความสําเร็จจากผูใชบริการผูใหบริการ นิสิต และบุคลากร (สว.สก.) 
5 5.1.5.1 นําผลประเมนิไปปรบัปรงุเอกสารการสอนและนําผลจากการใหบรกิารไปกําหนดประเดน็

ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัย (สว.สก.) 
 5.1.5.2 รายงานการประชุมบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ  ผลการดําเนินงาน   5 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

  2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรอืกิจกรรมการใหบรกิารทาง
วิชาการ 

  5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
คณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้   
 
ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ

หนวยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะ เชน การสํารวจจากการจัดการประชุมวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 50 ( 5.2.1.1) 
ผลการสํารวจความตองการของผูใชบริการ  ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (5.2.1.2) และหลกัการการ
สํารวจพ้ืนท่ีฝกงานนิสิตเบื้องตน ( Pre-survey) เพ่ือรับทราบความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี ของภาควชิา
เศรษฐศาสตรเกาตรและทรัพยากร (5.2.1.3) เปนตน 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ มากมาย เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งรวมกับภาครัฐ ไดแก กรมตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด  หนวยงานในขบวนการสหกรณสถาบันเกษตรกร สหกรณวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการโอ
ทอป SMEs โรงแรมสวนสามพราน และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอรทิฟเคต จํากัด เปนตน 
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ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สงัคม เชน โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of Business Advisor (CBA) ประกาศนียบัตรท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 8 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร  (5.2.3.1) การใหบริการวิชาการกิจกรรมฝกงาน
ภาคสนาม ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  (5.2.3.2) โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการ
บริหารสหกรณ รุนท่ี 12 หลักสูตร: การจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ ของภาควชิาสหกรณ  
(5.2.3.3) และประเมินผลกระทบการใหบริการวิชาการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (5.2.3.4) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําผลการประเมินในขอ 3  ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรม

การใหบริการทางวิชาการ เชน นําผลประเมินโครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of  Business 
Advisor (CBA) ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 8 ไปปรับปรุงในการจัด โครงการความรวมมือพัฒนา
วิชาการ Certificate of  Business Advisor (CBA) ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 11 (5.2.4.1) 
และการนํา ผลการประเมินโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ รุนท่ี 12 หลักสูตร: การ
จัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ ไปปรับปรุง ระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ ของสถาบนั
วิชาการดานสหกรณ (5.2.4.2) เปนตน 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน เชน สถาบันวิชาการดานสหกรณมี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบงปนประสบการณ ในการประชุมสถาบันฯ และไดรวบรวมเกร็ดความรูตางๆ 
บทความท่ีนาสนใจ ไวในคลังความรู บนเว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ http://www.cai.ku.ac.th/ 
(5.2.5.1) ท้ังนี้ยังมีการถายทอดความรูไดจากการใหบริการทางวิชาการ และการวิจัย สูบุคลากรและนิสิตภายใน
คณะ โดยการจัดโครงการเสวนาพารู (5.2.5.2) และโครงการเสวนาวิชาการ (5.2.5.3) 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

 

http://www.cai.ku.ac.th/home.html�
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รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 5.2.1.1 ผลการสํารวจความตองการของผูใชบริการ จากการจัดการประชุมวิชาการ สาขา

เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 50 
 5.2.1.2 ผลการสํารวจความตองการของผูใชบริการ ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 5.2.1.3 หลักการการสํารวจพ้ืนท่ีฝกงานนิสิตเบ้ืองตน (Pre-survey) เพ่ือรับทราบความ

ตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี ของภาควิชาเศรษฐสาสตรเกาตรและทรัพยากร 
2 5.2.2.1 

 
เว็บไซตภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
http://agri.eco.ku.ac.th/View_TH.php?linkname=service_Menu 

 5.2.2.2 เว็บไซต สถาบันวิชาการดานสหกรณhttp://www.cai.ku.ac.th/home.html# 
 5.2.2.3 เว็บไซตศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตhttp://caer.eco.ku.ac.th/index.php 
3 5.2.3.1 

 
ผลประเมินโครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of  Business 
Advisor (CBA) ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 8 (ศศ.) 

 5.2.3.2 ผลประเมินการใหบริการวิชาการกิจกรรมฝกงานภาคสนาม (ศกท) 
 5.2.3.3 เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 

รุนท่ี 12 หลักสูตร: การจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ (สว.สก.) 
 5.2.3.4 ผลการประเมินผลกระทบการใหบริการวิชาการ (สว.สก.) 
4 5.2.4.1 โครงการความรวมมือพัฒนาวิชาการ Certificate of  Business Advisor (CBA) 

ประกาศนียบัตรท่ีปรึกษาทางธุรกิจ รุนท่ี 11 
 5.2.4.2 เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการบริหารสหกรณ 

รุนท่ี 12 หลักสูตร: การจัดการขอมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ (สว.สก.) 
 5.2.4.3 ระบบและกลไกการใหบรกิารวิชาการ (สว.สก.) 
5 5.2.5.1 เว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณhttp://www.cai.ku.ac.th/ 
 5.2.5.2 โครงการเสวนาพารูของภาควิชาเศรษฐสาสตรเกษตรและทรัพยากร 
 5.2.5.3 โครงการเสวนาวิชาการของภาควิชาสหกรณ 

 
ตัวบงช้ีอัตลักษณท่ี 5.3 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพเปนวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 

 
ประเภทของตวับงช้ี ปจจัยนําเขา 

 

เกณฑการประเมิน  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 35 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
เปนวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังนี้   

 

http://agri.eco.ku.ac.th/View_TH.php?linkname=service_Menu�
http://www.cai.ku.ac.th/home.html�
http://caer.eco.ku.ac.th/index.php�
http://www.cai.ku.ac.th/home.html�
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กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน (ครั้ง) 
ภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน (ครั้ง) 
กรรมการวิชาการ 13 2 
กรรมการวิชาชีพ 6 - 
กรรมการวิทยานิพนธ 6 - 
ท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ 15 4 
วิทยากร 41 9 
อาจารยพิเศษ 11 9 
อ่ืนๆ 3 2 

รวม 95 26 
จํานวนอาจารยท่ีใหบริการทางวิชาการแก
สงัคมภายนอกมหาวิทยาลัย (ไมนับซํ้า) 

43 คน 17 คน 

 

ดังนั้นรอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เทากับ 
 

=          จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

=      43 
     91.5 
 

= 47.00 
 

เม่ือแปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได =              รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

                      รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 

     =      47.00 
                  35 
     =        6.715 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้อัต
ลกัษณที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.3 31.00 47.00 4.43 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

30.00 บรรลุ
เปาหมาย 

35.00 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชือ่เอกสารอางอิง 

5.3.1.1 แบบเก็บขอมูลดิบ  การเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ และเปนวิทยากร 

× 5 

×100 

X 100 

X 5 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในสวนของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงกระบวนการและ
กลไกการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงคท่ีคณะ
กําหนดไว และสอดรับของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีหนวยงานกําหนด โดย คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน มีผลการ
ประเมินขององคประกอบที่ 6 ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบัดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพ ระดับดี  สําหรับ
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางท่ี 37 
 

ตารางท่ี 37 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ไม

บรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 5.00 5.00 3.00   

ตัวบงชี้ที่ 6.1 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วฒันธรรม 

4 5 5 3 4 4 4.00 5.00 5.00 3.00 ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ไมมี
พัฒนาการ 

 

จากตารางท่ี 37 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 6  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ  

เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน   5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มรีะบบและกลไก รวมท้ังมงีบประมาณสนับสนุนการทํานุบาํรงุศลิปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

  6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้ 
 

ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีการกําหนดนโยบายไวในแผนยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. 
2551-2554 (6.1.1.1) และมีแผนงานรองรับการดําเนินงานท้ังในระดับคณะ และภาควิชา และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1.2) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดกิจกรรมและนําไปสูการดําเนินงานตามแผน (6.1.1.3) 

 
ขอ 2  คณะเศรษฐศาสตร สนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ

รวมกับการเรียนการสอนเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยคณะ ภาควิชา เชน  
กิจกรรมท่ีจัดโดยภาควิชา ไดแก 

- ภาควิชาเศรษฐศาสตรสนับสนุนใหมีการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต คือ  

o การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝกงานของนิสิตปริญญาตรี ภาคฤดูรอน 2554 โดย
คณะกรรมการกิจการนิสิต ไดอบรมมารยาทการไหวแบบไทยใหนิสิต ซ่ึงเปนศิลปวัฒนธรรม
ไทย มาประกอบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต และกิจกรรมของคณาจารยและ
บุคลากรภาควิชาเศรษฐศาสตร (6.1.2.3) 

- ภาควชิาสหกรณ 
o มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) ในรายวิชาท่ีเปดสอนของภาควิชาสหกรณ โดยใน

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา วาดวยเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนาใหแกนิสิต (6.1.2.4)  

o แผนยุทธศาสตร ป 2551-2554 ฉบับปรับปรุง ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในขอ 8 ท่ีวาดวยการพัฒนานิสิตใหเปนเลิศดานวิชาการ
และคุณธรรม มีจิตใจ สุขภาพดีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรักและความสามัคคีใน
หมูคณะ ตลอดท้ังรูแพรูชนะ มีความตานทานตอแรงกดดันทางสังคมสูงและปรับตัวรองรับ
กับสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี (6.1.2.5)  

- ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  
o รายงานผลการปฏิบัติราชการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2554 (6.1.2.6) 
o รายงานผลการปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตชั้นปท่ี 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจําปการศึกษา 
2554(6.1.2.7) 
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o โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ประจําปการศึกษา 2554(6.1.2.8) 
-  ดังแบบเก็บขอมูลดิบท่ี 6.2 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.2.9) 
 

ขอ 3  คณะเศรษฐศาสตร มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานทาง
เว็บไซต และบอรดประชาสัมพันธ (6.1.3.1) 

 
ขอ 4  คณะเศรษฐศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
- ผลการประเมินกิจกรรมนิสิตดานทํานุบํารุงฯ ของคณะ ไดแก โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะ

เศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2554 และ กิจกรรมไหวครคูณะ (6.1.2.1)  
- ภาควิชาเศรษฐศาสตรมีการติดตามผลการบูรณา การในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

01101431 การวางแผนเศรษฐกิจ (Economics Planning) วิชา 01106502 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ( Economics of Natural Resources) วิชา 01108511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค I 
(Microeconomics Theory I) ในหมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชาโดยนิสิต  ( 6.1.4.2) 

- ภาควิชาเศรษฐศาสตเกษตรและทรัพยากรไดมีการ สรุปแบบประเมินการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ของนิสิตชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ประจําปการศึกษา 2554 (6.1.4.3) 

- ภาควิชาสหกรณไดจัดโครงการ Green-Coop Party สื่อสัมพันธ นอง-พ่ี Coop โดยกําหนดตัวชี้วัด 
เปาหมายไวในแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2554 และมีการติดตามผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม โดย
ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรม (6.1.4.4) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ไดแก 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร  มีรายงานผลการ ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชา

เศรษฐศาสตร (6.1.5.1) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
- มีการนําผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตางๆ ไปพัฒนากระบวนการบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
- มีแผนงานปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสูการ

ปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
- มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
ภาควิชาสหกรณ ไดนําผลการประเมินของกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในปท่ีผานมา เชนกิจกรรม Green-

Coop Party สื่อสัมพันธนอง-พ่ี Coop โดยขอเสนอแนะใหอธิบายถึงเนื้อหา สาระในแตละวิชา ในปการศึกษา 
2554 นี้ กิจกรรม Green-Coop Party สื่อสัมพันธ นอง-พ่ี Coop จึงไดเพ่ิมเติมหัวขอการอธิบายเนื้อหา 
สาระในแตละวิชา โดยผลการประเมินพบวา ความชัดเจนของขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก อีกท้ังภาควิชาสหกรณจะนําขอเสนอแนะในปการศึกษา 2554 ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในปตอไป (6.1.5.2) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 6 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 6 ขอ 3 ขอ 5.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

หมายเหตุ: พบเฉพาะการประเมินโครงการเสร็จเทานั้น ไมไดติดตามความสําเร็จ (outcome) ท่ีแทจริงวาผล
เปนอยางไร (เกณฑขอท่ี 4 และ 5) 

 
รายการหลักฐาน 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 6.1.1.1 แผนยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2551-2554 
 6.1.1.2 แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2554 
 6.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง  ๆ
2 6.1.2.1 เอกสารสรุปโครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคระเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2554 
 6.1.2.2 การฝกงานของนิสิตปริญญาตรี ภาคฤดูรอน 2554ของภาควิชาเศรษฐศาสตร 
 6.1.2.3 แฟม มคอ.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
 6.1.2.4 

 
แผนยุทธศาสตรภาควิชาสหกรณ (ป 2551-2554) ฉบับปรบัปรงุ “ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลยุทธท่ี 8 พัฒนานิสิตใหเปนเลิศดานวิชาการและ
คุณธรรม มิจิตใจดี สุขภาพดีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรักและสมัครสามัคคีในหมู
คณะ ตลอดท้ังรูแพรูชนะ มีความตานทานตอแรงกดดันทางสังคมสูงและปรับตัวรองรับกับ
สถานการณตางๆ ไดเปนอยางด ี

 6.1.2.5 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2554  

 6.1.2.6 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ เรื่อง การจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตช้ันปท่ี 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจําปการศึกษา 2554 

 6.1.2.7 
 

โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ประจําปการศึกษา 2554 
แบบเก็บขอมลูดบิท่ี 6.2 

3 6.1.3.1 ภาพกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4 6.1.4.1 แฟมกิจกรรมนิสิตดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.1.4.2 

 
การติดตามผลการบูรณาการในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 01101431 การวางแผน
เศรษฐกิจ (Economics Planning) วิชา 01106502 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (Economics of Natural Resources) วิชา 01108511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค I 
(Microeconomics Theory I) ในหมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชาโดยนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 6.1.4.3 

 
สรุปแบบประเมินการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนิสิตช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
ประจําปการศึกษา 2554ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

 6.1.4.4 เอกสารผลการประเมนิ โครงการ Green Co-op Party ปการศึกษา 2554 
5 6.1.5.1 

6.1.5.2 
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร 
อางอิงเอกสารหมายเลข 6.1.4.4 

 
 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 7 การบริหารและ การจัดการ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงระบอบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมภิบาลและภาวะผูนํา กระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การมีสวนรวมของบุคคลภายนอก การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายขององคกรสู
ระดับบุคคล การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของหนวยงาน และการ
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ตามพันธกิจ และวัตถุประสงคท่ี คณะกําหนดไว ซ่ึง
สอดคลองกับของ มหาวิทยาลัยรวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
หนวยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีผล
การประเมินขององคประกอบท่ี 7 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบัดี สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 4.25  ผลประเมินไดคุณภาพ ระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดง
ไดดังตารางท่ี 38 

 

ตารางท่ี 38 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ  

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจดัการ 2.75 4.50 4.00 4.25   

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนํา
ของคณะกรรมการประจํา
คณะและผูบริหารทุก
ระดับของคณะ 

5 6 5 5 6 6 3.00 5.00 3.00 3.00 ไมบรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี 
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู  

4 4 5 5 4 4 4.00 4.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตดัสนิใจ  

0 5 4 4 4 4 0.00 5.00 4.00 4.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมมี 
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง  

5 6 5 6  5  5 4.00 5.00 4.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

 
 จากตารางท่ี 38 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 7การ
บริหารและการจัดการ รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ  ผลการดําเนินงาน  5 ขอ  
เกณฑมาตรฐาน (ขอ)(ทํา 
เครื่องหมาย ในขอที่มีการดําเนินการ) 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ 
อยางนอย 2ครั้งตอปการศึกษา 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

  7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ
ประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารงานอยางเปนรปูธรรม 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานรวม 5 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตรมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร (7.1.1.1) ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ อาทิเชน 
ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร และปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบชอบังคับท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดอยางครบถวน (7.1 .1.2) โดยมีการจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน รวมท้ังมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา (7.1.1.3)   
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 ขัอ 2  ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางในการบริหารงานอยางชัดเจนไวใน
แผนปฏิบัติราชการคณะฯ ป พ.ศ.  2551-2554 (7.1.2.1) และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนใหเปนปจจุบันและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการจัดทํานโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร ในระยะ 4 ป 
(วันท่ี 25 เมษายน 2555 -วันท่ี 24 เมษายน 2559) (7.1.2.2) และถายทอดนโยบายฯ ไปสูบุคลากรโดยการ
จัดประชุมประชาพิจารณ เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554 (7.1.2.3)  และไดรับอนุมัติจาก ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  (7.1.2.4) คณะเศรษฐศาสตรจึงนํานโยบายฯ ไปสูการทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร 
พ.ศ. 2555-2559 โดยแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร (7.1.2.5) ซ่ึง
คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการฯ หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ และตัวแทนจากหนวยงาน และถายทอดแผนฯ ไปสูบุคลากรโดยผานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และตัวแทนจากหนวยงานท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
เผยแพรนโยบาย วิสัยทัศน และแผนดําเนินงานบน website ของคณะฯ (7.1.2.6) อีกทางหนึ่ง  

 
ขอ 3 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงานประจําปของ

คณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมีการจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน เพ่ือทบทวน
เปาหมายหรือปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เชน การประชุมครั้งท่ี 9/2554 วาระท่ี 2.1 การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 1 คณะกรรมการฯ มีมติใหคณะฯ หาแนวทางใน
การพัฒนาแกไขโครงการหรือกิจกรรมท่ีไมไดรายงานผล ใหทําการติดตามประเมินผลเพ่ิมเติม  (7.1.3.1) หรือ
การประชุมครั้งท่ี 10/2554 วาระท่ี 4.6 การใหการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแกบุคลากรสวนภูมิภาคและ
หนวยงานของรัฐเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค (7.1.3.2) เปน
ตน  
  

ขอ 4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยมีการมอบอํานาจในการ
ดําเนินงานหรือการตัดสินใจไปยังผูบริหารในระดับถัดไป เชน รองคณบดีฝายตางๆ หัวหนาภาควิชา 
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน และคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือลดข้ันตอนกระบวนการบริหารงาน และเพ่ิม
ความคลองตัวในปฏิบัติงาน โดยคณบดีมีการกํากับติดตามอยางเปนระยะๆ 
    ในปการศึกษา 2554 คณะผูบริหารไดจัดประชุมคณาจารย เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2555 โดยการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตามวาระคณบดีรอบ 4 ป และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณาจารย
เพ่ือสรุปผลการบริหารงานและนําเสนอคณบดีคนตอไป (7.1.4.1) 
 

ขอ 5 ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานในรูปแบบตางๆ เชน บุคลากรใหม
รายงานตัวเขาปฏิบัติงานกับคณบดี/หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน เพ่ือรับฟงคําแนะนําในการปฏิบัติตน 
หนาท่ี และรับนโยบาย/แนวทางการบริหารของคณะเพ่ือนําไปปฏิบัติ ผูบริหารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยการมอบหมายใหเปนกรรมการในชุดคณะกรรมการตางๆ เพ่ือเรียนรูงานและการถายทอดการปฏิบัติ
หนาท่ีจากบุคลากรอาวุโสไปสูบุคลากรรุนใหม (7.1.5.1) นอกจากนี้ผูบริหารยังสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสายงานหรือความสนใจ ท้ังการเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
การศึกษาตอ (7.1.5.2) เปนตน 
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ขอ 6 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1) หลักประสิทธิผล  นโยบายการบริหารงานของผูบริหารการเปดหลักสูตรนานาชาติในทุก
ระดับการศึกษา และสามารถผลักใหเปดหลักสูตรนานาชาติไดครบท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก (7.1.6.1) ผลักดันใหคณาจารยมีการขอตําแหนงวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  (7.1.6.2) และการสนับสนุน
ใหบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมทักษะดานภาษาเพ่ือการรองรับสูประชาคมอาเซียน โดยการจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ (7.1.6.3) การศึกษาดูงานตางประเทศ (7.1.6.4) 

 2) หลักประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการของหลักสูตรตาง ๆ ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา มีการรวมศูนยเพ่ือการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ท่ีสามารถลด
ข้ันตอนการบริหารงานและตนทุนการดําเนินงาน (7.1.6.5) และสามารถขยายหลักสูตรนานาชาติไดเพ่ิมมาก
ข้ึน (7.1.6.6) 

 3) หลักการตอบสนอง  คณะเศรษฐศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และไดรับการ
ยอมรับจากตลาดแรงงาน (7.1.6.7) 

 4) หลักภาระความรับผิดชอบ  ในวาระการบริหาร ผูบริหารไดปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
นําเสนอในการเขารับตําแหนง และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย จนสามารถพัฒนาคณะ
เศรษฐศาสตรใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศรวมท้ังยังเปน
สถาบันการศึกษาท่ีชี้นําการแกปญหาสังคมในประเด็นตางๆ ได ซ่ึงจะมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเชิญเขา
รวมแสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะเพ่ือการแกปญหา (7.1.6.8) 

 5) หลกัความโปรงใส ผูบริหารสามารถบริหารงานใหบรรลุตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนด
ภายใตการใชทรัพยากรและงบประมาณอยางจํากัด ใหมีประสิทธิภาพมีการนําเสนอรายงานการเงินของคณะ
ใหกับคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดทราบทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (7.1.6.9) 

 6) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบไปสูบุคลากรทุกระดับ 
ในรูปของคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานการใหขอเสนอแนะและ
ขอคิดเห็นเพ่ือนําไปสูการพัฒนารวมไปถึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับคณะเศรษฐศาสตรในการนําเสนอความ
คิดเห็นเพ่ือการแกไขปญหา รวมการตัดสินใจใหเกิดการพัฒนา เชน การปรับปรุงหลักสูตรจะมีผูท่ีมีสวนได
สวนเสียเก่ียวกับหลักสูตร เชน ผูใชบัณฑิต มาเปนท่ีปรึกษา/กรรมการ เพ่ือรับฟงคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน (7.1.6.10) 

 7) หลักการกระจายอํานาจ  ผูบริหารไดกระจายอํานาจการบริหารไปยังผูบริหารในระดับตางๆ 
เชน รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาหนวยงาน และคณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ (7.1.6.11) 

 8) หลักนิติธรรม การบริหารงานยึดม่ันในกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและใชกฏระเบียบตางๆ 
ในการบริหารงานเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและความโปรงใส 

 9) หลักความเสมอภาค ผูบริหารมีหลักการบริหารงานอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกชาย
หญิง เชื้อชาติ ศาสนา หรือสภาพรางกาย เชน การจัดบริการสําหรับผูพิการหรือรางกายไมสมประกอบ ไดแก 
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หองสุขาและลิฟท (7.1 .6.12) ในดานการจัดการศึกษามีการจัดโควตาสําหรับนิสิตในภูมิภาค และนิสิต
แลกเปลี่ยนกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาเปนตน (7.1.6.13) 

      10) หลักมุงเนนฉันทามติ   การบริหารงานอยูในรูปแบบประชาธิบไตย การตัดสินใจในการ
ดําเนินงานข้ึนอยูกับความคิดเห็นและมติในท่ีประชุมเปนหลัก มีการจัดประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคณะตอไป (7.1.6.14) 

  
ขอ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการจัดประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเศรษฐศาสตร (รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน) รอบปท่ี 4 ของการบริหารงาน
ตั้งแต 25 เมษายน 2551 ถึง 24 เมษายน 2555 โดยทําการประเมินในระหวางวันท่ี 15-29 กุมภาพันธ 2555 
ซ่ึงผลการประเมินในภาพรวม 3.76 และคณบดีไดนําผลการประเมินนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554 วาระท่ี 4.7 ซ่ึงท่ีประชุมขอใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาผลการประเมินเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป (คะแนนประเมินคณบดี มีคาเฉลี่ย 3.76 ซ่ึงมาจาก
การประเมินของบุคลากร คาเฉลี่ย 3.38 และจากการประเมินของนิสิต คาเฉลี่ย 4.14) 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.1 7 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

3.00
คะแนน 

6 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.1 7 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

3.00
คะแนน 

6 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 7.1.1.1 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร เรื่องรายช่ือผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจําคณะ

เศรษฐศาสตร 
 7.1.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. 2543 

ขอบังคับท่ี 5 
 7.1.1.3 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2554 
2 7.1.2.1 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 
 7.1.2.2 นโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ.2555-2559 
 7.1.2.3 ประชาพิจารณนโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ.2555-2559 
 7.1.2.4 มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2554 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 
 7.1.2.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเศรษฐศาสตร 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 7.1.2.6 www.eco.ku.ac.th 
3 7.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2554 วาระท่ี 2.1 
 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 10/2554 วาระท่ี 4.6 
4 7.1.4.1 สรุปการประชุมคณาจารย/การสงมอบงานคณบด ี
5 7.1.5.1 แฟมคณะกรรมการชุดตาง ๆ  
 7.1.5.2 แบบเก็บขอมลูดบิ : การพัฒนาบุคลากร 
6 7.1.6.1 หลักสูตรนานาชาต ิ
 7.1.6.2 ประวัติตําแหนงทางวิชาการและเลื่อนระดับ 
 7.1.6.3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1.6.4 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรูความชํานาญและประสบการณใน

การทํางาน ณ ประเทศฟนแลนด 
 7.1.6.5 ศูนยบัณฑิตศึกษา 
 7.1.6.6 ศูนยการศึกษานานาชาติ 
 7.1.6.7 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต 
 7.1.6.8 ตัวอยางหนังสือเชิญจากหนวยงานเพ่ือเขารวมประชุมสัมมนา 
 7.1.6.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร 
 7.1.6.10 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (หลักสูตร

ปรบัปรงุพ.ศ. 2555) 
 7.1.6.11 แฟมรายช่ือคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
 7.1.6.12 ภาพถายหองสุขาสําหรับคนพิการและลิฟท 
 7.1.6.13 หลักสูตร 
 7.1.6.14 ประชาพิจารณนโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ.2555-2559 (อางอิงเอกสาร

หมายเลข 7.1.2.3) 
7 7.1.7.1 สรุปประเมินผลการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ

เศรษฐศาสตร (รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน) รอบปท่ี 4 ของการบริหารงาน 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน   5 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 

  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี
เปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
  

 ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

ขอ 1  คณะเศรษฐศาสตร มี การกําหนดประเด็นความรูตามแผนงานคณะเศรษฐศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2554 (7.2.1.1) และมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการจัดการความรูตามแผนและตามความ
จําเปนของแตละหนวยงาน ซ่ึงในปการศึกษา 2554 มีโครงการจัดการความรูรวมท้ังสิ้น 15 โครงการ  
(7.2.1.2) ดังตารางท่ี 39  

 
ตารางท่ี 39 โครงการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โครงการสนับสนุน
พันธกิจ 

1 การถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยดานสหกรณ ภาควิชาสหกรณ การวิจัย 
2 การแลกเปลี่ยนประสบการณสอนจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิไปสู

อาจารยใหม 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร การผลิตบัณฑิต 

3 โครงการการสรางความรูความเขาใจและระดมความคิดเพ่ือสราง
กระบวนการการจัดการองคความรูองคกร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ 

4 การจัดการความรูดานเศรษฐศาสตรเกษตรเพ่ือผลิตตําราวิชาหลัก
เศรษฐศาสตรการเกษตรเบ้ืองตน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยาการ 

การผลิตบัณฑิต 

5 โครงการจัดการองคความรูและการอบรมจรรยาบรรณการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยาการ 

การบริหารจัดการ 

6 เสวนาพารู 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยาการ 

การวิจัย 

7 การจัดการความรูเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยาการ 

การบริหารจัดการ 

8 ข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดนิและเงินงบประมาณ
รายได 

สํานักงานเลขานุการ  การบริหารจัดการ 

9 การสราง Homepage ดวย Joomla บน Pirun Server สํานักงานเลขานุการ  การบริหารจัดการ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โครงการสนับสนุน
พันธกิจ 

10 การบูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียน
การสอน 

สํานักงานเลขานุการ  การผลิตบัณฑิต 

11 การใชโสตทัศนูปกรณเรื่องการแกปญหาโสตทัศนูปกรณ สํานักงานเลขานุการ  การบริหารจัดการ 
12 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานบริการ

การศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ  การบริหารจัดการ 

13 การถายทอดประสบการณจากการศึกษา ฝกอบรม ณ 
ตางประเทศ “โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความรูความชํานาญและประสบการณในการทํางาน ณ Faculty 
of Social Service, Health and Sports, Mikkeli University 
of Applied Science Finland 

สํานักงานเลขานุการ  การบริหารจัดการ 

14 แนะนํางานหนวยวิชาการศูนยบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ศูนยบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ 
15 เวทีเรียนรูและถายโอนความรู สถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 
การวิจัย 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรจะ มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย ในการพัฒนาความรูและทักษะ ใน

แตละโครงการ อยางชัดเจน เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถนําความรูหรือการแลกเปลี่ยนความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง ดังเชน  

1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณสอนจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ไปสูอาจารยใหม โดยกลุมเปาหมายคืออาจารยเกษียณอายุราชการกับอาจารยใหมท่ีจะมาทําการสอนทดแทน
ในรายวิชาเดียวกัน (7.2.2.1) 
 2) โครง การถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยดานสหกรณ กลุมเปาหมาย คือ
คณาจารยภาควิชาสหกรณ เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
นักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุนใหม (7.2.2.2) 
 3) โครงการเสวนาพารู ของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร จัดเปนเวทีใหกับคณาจารย
ของภาควิชาฯ นําผลงานวิจัยมาถายทอดสูคณาจารยในภาควิชา นิสิตและผูสนใจเขารวมฟง รวมท้ังการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมารวมนําเสนอความรูและประสบการณใหกับคณาจารย นิสิตและผูสนใจได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน (7.2.2.3) 
 4) โครงการ บูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ เปนหนวยงานกลางในการจัดโครงการโดยมีกลุมเปาหมายคือคณาจารยทุกภาควิชาเพ่ือการ
เรียนรูแนวทาง การบูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน จากวิทยากรท่ีมี
ความรูและประสบการณรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยภายในคณะ (7.2.2.4) เปนตน  
  

ขอ 3 ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากบุคลากรท่ีมี
ความรูทักษะหรือประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ี
กําหนดในขอ1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด เชน 
  1) โครงการบูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน โดยผศ.นสพ.
ดร.ธีรศักดิ์ พราพงษ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จากคณะสัตวแพทยศาสตร เปนวิทยากร
เพ่ือใหความรูวิธีการบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน ใหกับคณาจารยของคณะ และมี
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รศ.จุฑาทิพย ภัทรวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  รวมถายทอด ความรูแลก เปลี่ยน
ประสบการณดานการบูรณาการวิชาการ งานวิจัยเขากับการเรียนการสอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
คณาจารยท่ีเขารวมโครงการ  
  2) โครงการ ข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณรายได  โดย
เจาหนาท่ีงานการเงินและบัญชี ใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานดาน
การเงินและบัญชีในหนวยงานตาง ๆ ของคณะ รวมท้ังผูสนใจ 
  3) โครงการเวทีเรียนรูและถายโอนความรู  ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ หรือโครงการการ
ถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณงานวิจัย ของภาควิชาสหกรณ เปนการถายทอดความรูและ
ประสบการณดานงานวิจัยระหวางนักวิจัยอาวุโสใหกับนักวิจัยรุนใหม เปนตน 
  

ขอ 4  คณะเศรษฐศาสตรได รวบรวมความรูตามประเด็นความรู ท้ังท่ีเปน Tacit และ Explicit 
Knowledge ไวในรูปของเอกสาร  (7.2.4.1) และเผยแพรผานทางเว็บไซต  (www.eco.ku.ac.th)(7.2.4.2) 
เพ่ือใหผูสนใจสามารถเขาถึงความรูนั้นๆไดอยางรวดเร็ว และจะมีการดําเนินการจัดทําเปน Cops เพ่ือใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสะสมความรูในคลังความรูของคณะตอไป 
  

ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตรไดนําความรูท่ีไดจากการจัดความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานไดจริง ท้ังนี้
มีวิธีการในการจัดเก็บขอมูลในวิธีการตาง เชน เอกสารประกอบ การประชุมแลกเปลี่ยนความรู การข้ึน 
websiteเพ่ือใหบุคลากรสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง ดังเชน  
 1) การถายทอดความรูและประสบการณสอนระหวางอาจารยเกษียณไปสูอาจารยใหมท่ีจะมาทํา
การสอนในรายวิชาเดียวกัน ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 

  - วิชา 01110512 Managerial Economics II   (ภาคตน/ 2554) 
  - วิชา 01104431 Theory of International Finance (ภาคปลาย/ 2554) 
  - วิชา 01104441 Economics of International Investment (ภาคตน/ 2555) 
  - วิชา 01107211 Mathematical Economics I  
(ภาคฤดูรอน พ.ศ.2555, ภาคตน/ 2555) 
  - วิชา 01107491 Research Methods in Economics (ภาคตน/ 2555) 
  - วิชา 01108212 Macroeconomics II (ภาคตน/ 2555) 
  - วิชา 01109523 Advanced Traffic Management Economics  
                         (ภาคตน/ 2555) 

 2) การถายทอดประสบการณการทําวิจัยระหวางอาจารยอาวุโสกับอาจารยรุนใหม (7.2-5-2) 
 3) การจัดประชุมโดยใชระบบ e-meeting (7.2-5-3-4) 
 4) การสราง Homepage ดวย Joomla บน Pirun Server โดยผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปตอ
ยอดเพ่ือจัดทํา Homepage ของหนวยงานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เชน งานการเงินและธุรการ 
(7.2.5.5) เปนตน 

ท้ังนี้จะมีการติดตามผลการนําความรูท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงานจากผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

http://www.eco.ku.ac.th/�
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.2 4 ขอ 5 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.2 4 ขอ 5 ขอ 4.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

 
รายการหลักฐาน 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 7.2.1.1 แผนงานคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554  
 7.2.1.2 โครงการจัดการความรูคณะเศรษฐศาสตร 
2 7.2.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณสอนจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิไปสูอาจารยใหม 
 7.2.2.2 โครงการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยดานสหกรณ 
 7.2.2.3 โครงการเสวนาพารู 
 7.2.2.4 โครงการบูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน 
3 7.2.3.1 โครงการบูรณาการดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน 
 7.2.3.2 โครงการข้ันตอนการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดนิและเงินงบประมาณรายได 
 7.2.3.3 โครงการเวทีเรียนรูและถายโอนความรู ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
4 7.2.4.1 โครงการจัดการความรูคณะเศรษฐศาสตร (อางอิงเอกสารหมายเลข 7.2.1.2) 
 7.2.4.2 www.eco.ku.ac.th 
5 7.2.5.1 รายวิชาเปดสอนและรายช่ืออาจารยผูสอน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2554 

ภาคฤดูรอน พ.ศ.2555 และ ภาคตน ปการศึกษา 2555 
 7.2.5.2 สรุปประเด็นสําคัญโครงการ “การถายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณการทํา

วิจัยดานสหกรณ” 
 7.2.3.3 สรุปจํานวนคณะกรรมการท่ีใชงานระบบ e-meeting 
 7.2.5.4 บันทึกภาควิชาเศรษฐศาสตรท่ีศธ.0513.11002/2080 ลว 22 ธันวาคม 2554 

เรื่องขอขอบคุณในความอนุเคราะหวิทยากรโครงการอบรมการใชงานระบบ e-
meeting/e-office 

 7.2.3.5 http//pirun.ku.ac.th/~fecomlw 

 
 
 
 
 

http://www.eco.ku.ac.th/�


 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

129 

ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน   4 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน   
ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 4 ขอ มีคะแนนเทากับ 4.00 

ประกอบดวยเกณฑขอท่ี 1-3 และขอท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร ( 7.3.1.1) 

เพ่ือจัดทําแผนระบบสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตรโดยมีรองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศเปนประธาน
คณะกรรมการ ( 7.3.1.2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) 
ของคณะใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมีเว็บไซดของคณะ (7.3.2.1) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เปน

ฐานขอมูลของคณะฯ เพ่ือการรวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บขอมูลใหบุคลากรของคณะนําไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน และคณะกําลังดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการ (FIS) (7.3.2.2) เพ่ือใชเปนฐานขอมูลใหผูบริหารในการตัดสินใจ และฐานขอมูลของคณะเศรษฐศาสตร
ตอไปนอกจากนี้คณะฯ ยังใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือการดําเนินงานของคณะฯ ไดแก ระบบ 
Che QA เพ่ือการรายงานผลการดําเนินประจําปของคณะฯ ระบบฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมก.เพ่ือการรวบรวมและจัดเก็บฐานขอมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณาจารย ระบบการ
ประเมินคณบดี โดยสภามหาวิทยาลัย เปนตน  

 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554 

 
  

130 

ขอ 3  คณะเศรษฐศาสตรใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือการดําเนินงานท้ังการรับ -สง
ขอมูลทาง e-mail การสืบคนขอมูล และการจัดเก็บขอมูลบนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
บริการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย จะจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ขอ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีระบบระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บฐานขอมูลดานตาง ๆ 
เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนํามาใชในการบริหารจัดการ เชนระบบฐานขอมูลงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ระบบบัญชีสามมิติ เปนตน ซ่ึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม
สามารถตอบสนองการบริหารจัดการของคณะเศรษฐศาสตรไดเทาท่ีควร คณะเศรษฐศาสตรจึงไดจัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ ( FIS) มาใชเพ่ือการบริหารงานของคณะฯ และอยู
ในระหวางการพัฒนาปรับปรุงระบบใหสามารถใชงานเพ่ือการจัดเก็บขอมูลและการจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใชเปนขอมูลของผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ (7.3.4.1) 

 

ขอ 5 คณะเศรษฐาสตรมีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการสงขอมูลผานเครือขายเชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน การสงขอมูลผานทาง e-mail ทาง online เชนการสงผลการสอบ เขา
ฐานขอมูลของกองบริการการศึกษา ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเขาฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของการรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสง
ขอมูลระบบ CHE QA online เปนตน (7.3.5.1) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.3 5 ขอ 4 ขอ 5.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน 4 ขอ บรรลเุปาหมาย 4 ขอ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.3 5 ขอ 4 ขอ 5.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4 ขอ บรรลเุปาหมาย 4 ขอ 
 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 7.3.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร 
 7.3.1.2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร 
2 7.3.2.1 www.eco.ku.ac.th 
 7.3.2.2 www.sqa.eco.ku.ac.th 
3 7.3.3.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
4 7.3-4-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) 
5 7.3.5.1 ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ (CHE QA online) 

 

 

http://www.eco.ku.ac.th/�
http://www.sqa.eco.ku.ac.th/�
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ  ผลการดําเนินงาน   6 ขอ 
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย3ดานตาม
บริบทของคณะตัวอยางเชน 

    -  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
 -  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของคณะ  
 -  ความเสี่ยงดานนโยบายกฎหมายระเบียบขอบังคับ  
 -  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานเชนความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร

งานวิจยัระบบงานระบบประกันคณุภาพ 
 -  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 
 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ1ครั้ง 

  6. มกีารนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาํคณะไปใชในการปรบั
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน   

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 
ขอ 1  คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร (7.4.1.1) โดย

คณะกรรมการประกอบดวยคณบดี เปนประธานคณะกรรมการ รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา 
หัวหนาสํานักงาน และตัวแทนจากทุกหนวยงานและหัวหนางานในสํานักงานเลขานุการคณะเปนกรรมการ
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และผูชวย เพ่ือรวมกําหนดนโยบายหรือหาแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (7.4.1.2) 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรไดมอบหมายใหแตละหนวยงานดําเนินการ วิเคราะหปญหาและระบคุวาม

เสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง  และจัดทําเปนแผนความเสี่ยงของหนวยงานนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร (7.4.2.1) 

 
ขอ 3 หนวยงานภายในคณะเศรษฐศาสตรมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ

จัดทําแผนความเสี่ยงของหนวยงาน ประกอบดวย ภาควิชาเศรษฐศาสตร (7.4.3.1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร (7.4.3. 2) ภาควิชาสหกรณ (7.4.3. 3) ศูนยบัณฑิตศึกษา (7.4.3. 4) ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต (7.4.3. 5) และสํานักงานเลขานุการคณะ (7.4.3. 6) และจัดทําเปน สรุปการประเมิน
ความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง หนวยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของคณะ
เศรษฐศาสตรตอไป (7.4.3.7) 

 
ขอ 4 จากผลสรุปการประเมินการความเสี่ยงของหนวยงานภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะเศรษฐศาสตร ไดรวมพิจารณาและมีมติในการเสนอประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ (7.4 .4.1) และจัดทํา
เปนแผนบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4.4.2) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

คณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 4 เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ฐานขอมูล) เพ่ือ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตรตอมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2555  (7.4.5.1)  

 
ขอ 6 จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2555 ไดพิจารณาแผนบริหารความ

เสี่ยงของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมติใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการปรับแกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตอไป (7.4.6.1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.4 6 ขอ 5 ขอ 5.00 คะแนน 4.00คะแนน 5 ขอ บรรลเุปาหมาย 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

7.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ขอ บรรลเุปาหมาย 5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร 
 7.4.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
2 7.4.2.1 

 
บันทึกขอความท่ี ศธ.0513.110/ว 0070  การประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 7.4.2.2 สรุปการประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง หนวยงานภายในคณะ
เศรษฐศาสตร 

3 7.4.3.1 แบบการวิเคราะหแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4 7.4.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 

1/2555  
 7.4.4.2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
5 7.4.5.1 

 
บันทึกขอความท่ี ศธ.0513.110/354 ลว 2 มีนาคม 2555 แบบตดิตามผลการ
บริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตรในงวดกอน คณะเศรษฐศาสตร  

6 7.4.6.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2555 

 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงคท่ี คณะกําหนดไว ซ่ึง
สอดคลองกับของ มหาวิทยาลัยรวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
หนวยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีผลการประเมินขององคประกอบท่ี 
8 ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบัดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดบัดมีาก ตามรายละเอียดผลการประเมินไดแสดงดังตารางท่ี 40 

 

ตารางท่ี 40 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552  2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00   

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 7 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

มี 
พัฒนาการ 

 

 จากตารางท่ี 40 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 8 การเงิน
และงบประมาณ รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ  ผลการดําเนินงาน   7 ขอ  

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)(ทําเครื่องหมาย ในขอท่ีมีการดําเนินการ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินหลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะ
และบุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง
นอยปละ 2ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบ ภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตดัสนิใจ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 7 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ ใหเปนไป

ตามเปาหมายโดยจัดทําแผนการใชเงินประจําปงบประมาณ ป 2550-2554 (8.1.1.1) 
 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการ

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบไดตามเอกสารคําของบประมาณ ประจําป 2554 
(8.1.2.1) 
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ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดทําขอมูลทางการเงิน ท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินโดยมีการจัดทําฐานขอมูลดานการเงินเพ่ือลงรายละเอียดท้ังรายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน (8.1.3.1) และรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1.3.2) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยจัดทําเปนรายงานทาง

การเงินรายไตรมาส (8.1.4.1) และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเปนประจําทุกเดือน (8.1.4.2) 
 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะอยางตอเนื่อง ไดแกรายงานผลการดําเงินงานงบประมาณรายไตร
มาส รายเงินเงินคงเหลือประจําวัน และรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1.5.1) 

 
ขอ 6  คณะเศรษฐศาสตร มีดําเนินการติดตาม /ตรวจสอบ การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฏเกณฑ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงในป งบประมาณ  2554 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( 8.1.6.1) ไดดําเนินตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเงินรายไดและการ
บริหารงานพัสดุ (8.1.6.2) และรายงานผลการตรวจสอบภายในตอผูบริหารคณะ (8.1.6.3) 

 
ขอ 7  ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ จากรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส รายงาน
คงเหลือประจําวันและรายงานคงเหลือประจําเดือน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

8.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

8.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

7 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ 

 
รายการหลักฐาน 

ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินของคณะเศรษฐศาสตร 
2 8.1.2.1 เอกสารคําของบประมาณ ประจําป 2554 
3 8.1.3.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
 8.1.3.2 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
4 8.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ประจําไตรมาส 1-4 
 
 

8.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

5 8.1.5.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.3.1) 
 8.1.5.2 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.3.2) 
 8.1.5.3 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ประจําไตรมาส 1-4 

(อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.4.1) 
6 8.1.6.1 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายในหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
 8.1.6.2 แผนการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเงินรายไดและการบริหารงานพัสดุของหนวยงาน 
 8.1.6.3 ผลการตรวจสอบภายในหนวยงาน 
7 8.1.7.1 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส (อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.4.1) 
 8.1.7.2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.3.1) 
 8.1.7.3 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (อางอิงเอกสารหมายเลข 8.1.3.2) 

 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้การประเมินฯ ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงใหเห็นถึงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีหนวยงานเสนอ โดยคณะเศรษฐศาสตรมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้มีผลการประเมินขององคประกอบท่ี 9 ไดคะแนนเฉลี่ย  4.00ผลประเมินได
คุณภาพระดบัดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพ ระดบั
ดี สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังตารางท่ี 41 
 

ตารางท่ี 41 ผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

องคประกอบ ผลการดาํเนนิงาน ปการศึกษา เปา 
หมาย 
2554 

เปา 
หมาย 
2555 

ผลการประเมนิ (เต็ม 5) เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ 2552 2553 2554 2552 2553 2554 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 
มี/ไมม ี

   คณะ กรรมการ   คณะ กรรมการ  

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 4.00 4.00 4.00   

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

6 8 8 8 7 7 3.00 4.00 4.00 4.00 บรรลุ 
เปาหมาย 

ไมม ี
พัฒนาการ 

 

 จากตารางท่ี 41 พบวา จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ รายตัวบงชี้สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ ผลการดําเนินงาน 8 ขอ  
เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด 

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

  3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตาม ลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคลองกับ อัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวนประกอบดวย1 ) การ
ควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอตอ คณะกรรมการประจําคณะ และจัดสง สํานักประกันคุณภาพ ตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน  CHE QA Online และ3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
และมกีจิกรรมรวมกัน 

  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึนและเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5  
หรอื 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  
9 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน   
 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการดําเนินงาน 8 ขอ ดังนี้  
 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของหนวยงานดวยการดําเนินงานตามคูมือระบบประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. 
2553 (9.1.1.1) และดําเนินการตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย คูมือ
ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ป การศึกษา  2554 (9.1.1.2) และแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 (9.1.1.3) และไดจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 ( 9.1.1.4) และแผนงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2555 (9.1.1.5) ท่ีสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน  โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา คณะฯ  และ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เปน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง 

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตรมี คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา คณะฯ  (9.1.2.1) ดําเนินการ

รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพของ คณะ ซ่ึงประกอบดวยการมีสวนรวมจากบุคลากรของทุก
หนวยงาน ตลอดจนมีการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือพิจารณาในวาระ
ตางๆ (9.1.2.2) และไดกําหนด แนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ ป 2555 (9.1.2.3) โดยไดมี การ
กําหนดตัวบงชี้การประเมิน สําหรับหนวยงานภายในคณะ ป 2555 (9.1.2.4) มีการกําหนดเปาหมายผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2554 (9.1.2.5) ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 3/2554 วาระท่ี 3 (9.1.2.6) และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมีมติ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2554 วาระท่ี 4.10 (9.1.2.7) มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลองคประกอบ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และผูจัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 
2554 (9.1.2.8) 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร ไดมีการพิจารณาตัวบงชี้ท่ีสะทอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ

คณะ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตรพิจารณาจากการนาํเสนอของหนวยงาน
ภายในคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2553 วาระท่ี 3.2 (9.1.3.1-9.1.3.2) และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณากําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2554 วาระท่ี 4.7(9.1.3.3) ท้ังนี้ไดนําเขา
สูการพิจารณาอัตลักษณคณะเศรษฐศาสตร ในการประชุมคณาจารยประจําป เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 
และท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3/2554 วาระท่ี 2.2 และ 3.2 (9.1.3.4) ไดมีมติ
สรุปเลือก 2 ตัวบงชี้อัตลักษณดวยกัน คือ ดานวิจัย และดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 
1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  และตัวบงชี้ท่ี 2 รอย
ละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพเปนวิทยากร ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา (9.1.3.5) 
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ขอ 4  คณะเศรษฐศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตาม
นโยบายของคณะอยางตอเนื่องและครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพดังนี้ 

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ ไดแก 
- การควบคุม คณะเศรษฐศาสตร  ไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

คณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2553-2554 (9.1.4.1) แผนงานหนวยประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ 2555 (9.1.4.2)  ตลอดจนได
กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลองคประกอบ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และผูจัดเก็บขอมูล 
ประจําปการศึกษา 2554 เพ่ือเปนการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน และตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร 

- การติดตามการดําเนินงาน คณะเศรษฐศาสตร มีการติดตามผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ 2554  
และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รอบ 9 เดือน เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 2/2555 วาระท่ี 4.19 (9.1.4.3) 

- การประเมินคุณภาพ  ในปการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร มี ผลการประเมินตนเอง มี
คาเฉลี่ย 4.17 อยูในเกณฑระดับดี (9.1.4.4) และในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรได
ดําเนินการ ประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําป 2555  ใชขอมูล ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2554 ใน ระหวางวันท่ี 15 - 22 พฤษภาคม 2555 และวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 
โดยมี กําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2555 (9.1.4. 5) และ แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ ฯ ประจําป 2555 (9.1.4.6) ซ่ึงหนวยงานตางๆ 
ภายในคณะท้ัง 7 หนวยงาน ประกอบดวย ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ สํานักงานเลขานุการคณะ สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ และศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ไดจัดทํา รายงานผล
การประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 (9.1.4.7) ซ่ึงไดรับ การประเมินคุณภาพภายใน ตาม
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของ 7 หนวยงาน (9.1.4.8) 

 
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลานั้น ในการรับการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2554 ระหวางวันท่ี 27-29 กรกฏาคม 2554 นั้น คณะเศรษฐศาสตร ได
ดําเนินการจัดทํา รายงานประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2553  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาํคณะกอน  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2554 วาระท่ี 4.10 
(9.1.4.9) และจัดสง ใหคณะกรรมการประเมินฯ และ สํานักประกันคุณภาพ มก.  (9.1.4.10) และดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานให สกอ. ผานระบบ CHE QA Online (9.1.4.11) ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพฯ 
ตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.1 7 อยูในเกณฑระดับดี และจากคณะกรรมการประเมินฯ มีคาเฉลี่ย 4. 50 อยูในเกณฑ
ระดับดี รายละเอียดดังในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะ
เศรษฐศาสตร (9.1.4.12) และหลังจากรับการประเมินฯ ไดแกไขรายงานการประเมินตนเอง เปนรายงานการ
ประเมินตนเอง (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) ปการศึกษา 2553 (9.1.4.13)   
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ในสวนของการประเมินคุณภาพในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 นัน้ คณะ
ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนกรอบเวลาในการจัดทํา รายงานประเมินตนเองคณะ ปการศึกษา 2554  
(9.1.4.14) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําป 255 5 โดยใชผลการดําเนินงานปการศึกษา 
2554 ในระหวางวันท่ี 23-24 กรกฏาคม  2555 และนาํเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประเมินตนเอง ประจํา ปการศึกษา 2554 และเสนอคณะกรรมการปะ
จําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานหลังจากท่ีคณะ

เศรษฐศาสตร ไดรับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 และไดรับรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในฯ แลวนั้น จึงไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาหาแนว
ทางแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน จึงจัดทําเปนแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะฯ สําหรับรอบปการศึกษา 2554 
(ปงบประมาณ 2555) (5.1.4. 15) ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ี ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 6/2554 วาระท่ี 3.1 (9.1.4.16) เม่ือวันท่ี 14 กันยา ยน 2554 และเสนอ ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2554 วาระท่ี 4.4 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะฯ เม่ือวันท่ี 2 3 กันยายน 2554 (5.1.4. 17 ) และดําเนินการ สงแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะฯ ในปการศึกษา 2554 หนวยงานภายในคณะ เพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป (5.1.4.18) และสงใหสํานัก
ประกันคุณภาพ มก. เพ่ือทราบ (5.1.4.19) ท้ังนี้ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะฯ ในปการศึกษา 2554 ดวย (5.1.4.20) 

 
ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลให

มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 ซ่ึง
มีการประเมินผลดําเนินงานตามตัวบงชี้ โดยเปรียบเทียบ 2 ป ปงบประมาณ 2553 กับ 2554 จํานวน  2 ตัว
บงชี้ ผลปรากฎวา การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ท้ัง 2 ตัวบงชี้ เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผาน
มา โดยสรุปผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554  มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 42 
 
ตารางท่ี 42 สรุปผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้แผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

ตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
ปงบประมาณ 2553 

ผลการประเมินตามตัวบงชี ้
ปงบประมาณ 2554 

เปรียบเทียบการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน  
จํานวนโครงการทั้งหมด 202 188 เพิ่มขึ้น 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามแผน 126 143 

คิดเปนรอยละ 62.37 76.06 
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละ 80 ของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 318 280 เพิ่มขึ้น 
จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 208 212 

คิดเปนรอยละ 65.41 75.71 
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ขอ 6 คณะเศรษฐศาสตรไดนําระบบสารสนเทศ  ดานตางๆ มาใชประโยชนในการรายงานขอมูลผล
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และผลการดําเนินงานตามตวบงชี้องคประกอบคุณภาพ        9 
องคประกอบ (9.1.6.1) และเชื่อมโยงไวบนเว็บไซตของคณะ เพ่ือใหผูบริหารใชใน การตัดสินใจ  และผูท่ี
เก่ียวของสามารถเขาใชประโยชนจากระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําข้ึน 

 
ขอ 7 คณะเศรษฐศาสตรสงเสริมใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ ยิ่งข้ึน

และสะทอนการปฏิบัติงานอยางแทจริง มีการแบงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานไปยัง
หนวยงานตางๆ ภายใน คณะ และลงไปถึงระดับบุคคลโดยการกําหนด ผูรับผิดชอบในการ กํากับดูแล
องคประกอบ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และผูจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนสําหรับปการศึกษา 2554 (9.1.7.1) และแตงตั้ง
คณะทํางานจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร  (9.1.7.2) รวมท้ังการนําขอมูลยอนกลับจากขอเสนอแนะ
และความตองการของผูใชบัณฑิตและนายจาง  (9.1.7.3) และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และ
ขอมูลท่ีไดจากในการสัมภาษณ นิสิต ผูใชบัณฑิต จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายใน มก. คณะ 
ประจําปการศึกษา 2553  (9.1.7.4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของคณะ
เศรษฐศาสตร (9.1.7.5) ตลอดจนการนําผลจากการทําวิจัยสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร มาใชประโยชนในการ
พัฒนาและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะตอไป 

ในปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร  ไดจัดกิจกรรมดานประกันคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรจาก
หนวยงานภายในคณะ ไดมีความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพของคณะ จาํนวน 3 กิจกรรม ไดแก 

1. โครงการการจัดการความรู เรื่อง “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการดานการบริการ
ทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ” (9.1.7.6)  เพ่ือสงเสริมใหอาจารยนําความรูจากการใหบริการ
ทางวิชาการมาถายทอดสูการเรียนการสอนและเชื่อมโยงไปสูการวิจัย มีการนําผลลัพทท่ีเกิดจากการวิจัยไป
เปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน มากยิ่งข้ึน และ
การพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย  เม่ือวันอังคารท่ี 27 มีนาคม 2555  
เวลา 13.30-16.00 น. ณ หองประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

2. โครงการ “ประชุมชี้แจงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน และแนวปฏิบัติในการเตรียม
เอกสารหลักฐาน” (9.1.7.7) เพ่ือถายทอดความรู เสริมสรางทักษะ ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
เก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑประเมิน ใหแก  ผูกํากับดูแลองคประกอบ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ และผูจัดเก็บขอมูล 
ใหสามารถดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงในเกณฑมาตรฐานของแตละตัวบงชี้ใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันท่ีสอดคลองกับคณะ และมหาวิทยาลัย  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2555  เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือการประเมินผลสําเร็จของ
แผนงาน และประเมินผลโครงการ”  (9.1.7.8) เพ่ือพัฒนาเสริมสรางทักษะในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน และโครงการตางๆ ใหแกบุคลากรและนิสิต  เม่ือวันอังคาร
ท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หอง EC 5303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะฯ 

 
ขอ 8 คณะเศรษฐศาสตร ไดจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตางๆ ท้ัง

จากภายในคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
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การประกันคุณภาพระหวางหนวยงานภายในคณะ รวมทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 

 

ภายในมหาวิทยาลัย 

• สงบุคลากรเขาอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 3 จํานวน 2 คน เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 จัดโดย 
สํานักประกันคุณภาพ มก. 

• เขารวมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
มก. ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
- องคประกอบท่ี 3 และ 6 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2555 

- องคประกอบท่ี 1, 7, 8 และ 9 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 

- องคประกอบท่ี 4 และ 5 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2555 

- องคประกอบที 2  เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2555 

• สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุนท่ี 1 
จํานวน 4 คน เม่ือวันท่ี 4-6 ตุลาคม 2554 

• สงบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนา เรื่องการกําหนดอัตลักษณของหนวยงานใหสอดคลอง
กับเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2555 จัดโดย หนวย
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะสงัคมศาสตร 

• สงบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนา
บุคลากรในองคกร จํานวน 4 คน เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2555 จัดโดย คณะสังคมศาสตร 
 

ภายนอกมหาวิทยาลัย และเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย 

• สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการจัดการความรูดานการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการ
ทางวิชาการ เพ่ือการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2555 จํานวน 2 คน ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ เม่ือ
วันท่ี 26 - 28 มกราคม 2555 จัดโดย สํานักประกันคุณภาพ มก. (9.1.8.1) 

• สงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “ประสบการณของผูประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 และการดําเนินงานการใชระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 3 ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 คน เม่ือวันท่ี 10 
กุมภาพันธ 2555 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9.1.8.2) 

• สงบุคลากรเขารวมโครงการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู สูการ
ประกันคุณภาพ” เม่ือวันศุกรท่ี 16 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ หอง Convention 
1 ชั้น 4 อาคาร 40 ป ศรีปทุม จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1.8.3) 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

9.1 8 ขอ 8 ขอ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

9.1 8 ขอ 8 ขอ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ขอ บรรลุเปาหมาย 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 9.1.1.1 คูมือระบบประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร 
 9.1.1.2 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชาปการศึกษา 2554  
 9.1.1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยประจําป 2555  
 9.1.1.4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 
 9.1.1.5 แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ปงบประมาณ 2555 
2 9.1.2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 
 9.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ 
 9.1.2.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตรประจําป 2555  
 9.1.2.4 ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2555 
 9.1.2.5 เปาหมายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2554 
 9.1.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ครั้งท่ี 3/2554  วาระท่ี 3 
 9.1.2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2554  วาระท่ี 4.10 
 9.1.2.8 กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลองคประกอบผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และผูจัดเก็บขอมูล 

ประจําปการศึกษา 2554 
3 9.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯครั้งท่ี 7/2553 วาระท่ี 3.2 
 9.1.3.2 บันทึก การพิจารณาอัตลักษณของคณะจากหนวยงานภายใน 
 9.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯครั้งท่ี 3/2554 วาระท่ี 4.7 
 9.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯครั้งท่ี 3/2554 วาระท่ี 2.2 และ 3.2 
 9.1.3.5 

 
ตัวบงช้ีเพ่ิมเติมท่ี 1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 9.1.3.6 ตัวบงช้ีเพ่ิมเติมท่ี 2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการกรรมการ
วิชาชีพเปนวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

4 9.1.4.1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2553-2554  
 9.1.4.2 แผนงานหนวยประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตรประจําปงบประมาณ 2555 
 9.1.4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร

ประจาํปงบประมาณ 2554 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2555 
วาระท่ี 4.19 

 9.1.4.4 รายงานผลการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตรประจําปการศึกษา 2553 
 9.1.4.5 ประกาศคณะ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2555 
 9.1.4.6 ประกาศคณะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ ประจําป 2555 
 9.1.4.7 รายงานผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 ของ 7 หนวยงานภายใน 
 9.1.4.8 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554 ของ 7 หนวยงานภายใน 
 9.1.4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2554  วาระท่ี 4.10 
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ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
 9.1.4.10 บันทึกสงรายงานประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตรปการศึกษา 2553 ใหคณะกรรมการประเมินฯ 

และ สํานักประกันคุณภาพ มก. 
 9.1.4.11 รายงานผลการดําเนินงานให สกอ. ผานระบบ CHE QA Online  
 9.1.4.12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร 
 9.1.4.13 รายงานการประเมนิตนเอง (ฉบับปรบัปรงุหลงัรบัการประเมนิ) ปการศึกษา 2553  
 9.1.4.14 แผนการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2554 
 9.1.4.15 แผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะฯ ในปการศกึษา 2554  
 9.1.4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครั้งท่ี 6/2554  วาระท่ี 3.1 
 9.1.4.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2554  วาระท่ี 4.4 
 9.1.4.18 บันทึกสงแผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะฯ ในปการศึกษา 2554 หนวยงานภายในคณะ 
 9.1.4.19 บันทึกสงแผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะฯในปการศกึษา 2554 ใหสํานักประกันฯ มก. 
 9.1.4.20 บันทึกติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะฯในปการศึกษา 2554  
5 9.1.5.1 สรุปผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554  
6 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
7 9.1.7.1 

 
การกําหนดเปาหมายและผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลองคประกอบผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และผู
จัดเก็บขอมูล ประจําปการศึกษา 2554  

 9.1.7.2 คณะทํางานจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร 
 9.1.7.3 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 9.1.7.4 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯและขอมูลท่ีไดจากในการสัมภาษณ นิสิต ผูใชบัณฑิต 
จากการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 

 9.1.7.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการของคณะเศรษฐศาสตร 
 9.1.7.6 

 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดการความรูเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การบูรณาการ
ดานการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน” 

 9.1.7.7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “ประชุมช้ีแจงตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในและแนว
ปฏิบัติในการเตรียมเอกสารหลักฐาน”  

 9.1.7.8 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกําหนดตัวช้ีวัด (KPI)  เพ่ือ
การประเมนิผลสาํเรจ็ของแผนงานและประเมนิผลโครงการ”  

8 9.1.8.1  
 

รายงานสรุปผลการจัดโครงการจัดการความรู (KM) การบริการจัดการงานวิจัย และการบริการ
ทางวิชาการ เพ่ือการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจําป 2555 

 9.1.8.2 
 

หนังสือเชิญเขารวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “ประสบการณของผูประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 และการดําเนินงานการใชระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 3 ของสถาบันอุดมศกึษา 

 9.1.8.3 
 

บันทึกสงบุคลากรเขารวมโครงการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู สูการ
ประกันคุณภาพ” 

9 - - 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
  

คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม0ของ 
สมศ. จํานวน 14 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.04 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.02 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี   
รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 43 

 

ตารางท่ี 43 สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
 

หนวย

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

4.03 4.00

4.04 4.02

3.20 3.20

80 80 81.07 328 328

391 391

2 

(สมศ.)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

คะแนนผล

ประเมินจาก

นายจาง

4.00 4.00 4.17 4.05 4.05

20 20 19.94 66.75 66.75

293 293

40 40 187.5 2.00 2.00

0 0

4.49 4.39

8 8 13.6 17.25 17.25

93.50 103.00

14.7 13.00 13.00

93.50 103.00

6.86 11.25 11.25

93.50 103.00

5.00 5.00

8

(ส ศ )

100 6.00 6.00

19.00 19.00

9

(สมศ.)

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือองคกรภายนอก

ขอ 4 4 5 5.00 5.00

4.00 4.00

10

(สมศ.)

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม

ขอ 4 4 3 4.00 3.00

11

(สมศ.)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม

ขอ 4 4 4 4.00 5.00

ตัวบงชี้ เปาหมาย

 2554

ผลการ

ดําเนินงาน

 ป 2553

ผลการดําเนินงาน ป 2554 ผลการประเมิน หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ คณะเศรษฐ

ศาสตร

กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน)

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบงชี)้

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบงชี)้ ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 12

ดานคุณภาพบัณฑิต

1 

(สมศ.)

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป

รอยละ 83.89 83.89 4.19 4.19

4.05 4.05

3 

(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 22.78 22.78 4.56 4.56

4 

(สมศ.)

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 0 0 0.00 0.00

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

5

(สมศ.)

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร

รอยละ 18.45 16.7 5.00 5.00

6

(สมศ.)

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 13.90 12.62 3.48 3.16

7

(สมศ.)

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 8 12.03 10.92 5.00 5.00

ดานบริการวิชาการแกสังคม

ผลการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจัย

รอยละ 22 31.58 31.58 5.00 5.00

5 5

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4 3

4 5

เปาหมาย 

2555

20

8

22
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หนวย

ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร

4.00 4.08

12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน คะแนน

13

(สมศ.)

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สถาบัน

คะแนน 3.51 3.51 3.39 3.76 3.76

5.13 466.50 567.00

91.5 107.5

4.26 4.10

15

(สมศ.)

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง

โดยตนสังกัด

คะแนน 4.00 4.00 4.50 4.26 4.10

4.03 0.00

16.1

(สมศ.)

ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 4 4 4.00 0.00 ไมประเมิน

16.2

(สมศ.)

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คะแนน 4.00 4.00 4.17 4.10 0.00 ไมประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ขอ 4 4 4.00 0.00 ไมประเมิน

5.00 0.00

18.1

(สมศ.)

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม)

ขอ 4 4 5.00 0.00 ไมประเมิน

18.2

(สมศ.)

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมใน

ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร)

ขอ 4 4 5.00 0.00 ไมประเมิน

ตัวบงชี้ เปาหมาย

 2554

ผลการ

ดําเนินงาน

 ป 2553

ผลการดําเนินงาน ป 2554 ผลการประเมิน หมายเหตุ

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ คณะเศรษฐ

ศาสตร

กรรมการ

ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน)

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ไมประเมิน ไมประเมิน

3.76 3.76

14

(สมศ.)

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 5.00 5.10 5.27 4.25 4.40

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

4.26 4.10

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

4

4.10

4

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม

4

4

เปาหมาย 

2555

5.00

 
ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ของคณะ

เศรษฐศาสตร ในภาพรวมทุกตัวบงชี้ พบวา มีคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน อยูในระดับดี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ผลประเมินกลุมตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 
โดยตัวบงชี้อัตลักษณ และตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ไมตองประเมินผล  

 
ในสวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐานอยูในระดับดี คาเฉลี่ย

เทากับ 4.02 ผลประเมินกลุมตัวบงชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษาอยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 44 

 

ตารางท่ี 44 คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินตนเองตามประเภทตัวบงชี้ 
 
 

ประเภทตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ยท่ีได ระดับคุณภาพ 
 คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

1. ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน (15 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีท่ี 1 – 15) ยกเวนตัวบงช้ีท่ี 12 4.04 4.02 ดี ดี 
2. ตัวบงช้ีอัตลักษณ (3 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีท่ี 16.1, 16.2, 17) ไมประเมิน 
3. ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม (2 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีท่ี 18.1, 18.2) ไมประเมิน 
4. ตัวบงช้ีพันธกิจหลักของสถานศึกษา (11 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีท่ี 1–11) 4.03 4.00 ดี ดี 

ภาพรวมทุกตัวบงชี ้(คะแนนเต็ม 5) 4.04 4.02 ดี ดี 
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 สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ มีผลการประเมินดังนี้  

ดานคุณภาพบณัฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน  รอยละ 90.00 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร ใชขอมูลการสํารวจภาวะการณมีงานทําของบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ตอบแบบสํารวจการไดงานทํา จํานวน 463 คน จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ จํานวน 70 คน ไมมีบัณฑิตท่ีไดรับ
การเกณฑทหารและลาอุปสมบท มี จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  จํานวน 0 คน ทําใหมีบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวนรอยละ 90.00 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป 2552 2553 2554 

1 จาํนวนผูตอบแบบสาํรวจ 461 425 463 1,349 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 469 438 496 1,403 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
292 279 350 921 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 93 77 70 240 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขา

ศึกษา 
5 10 2 17 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑ
ทหาร ลาอุปสมบท 

- - 0 - 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา 76 64 41 181 
8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน

รอบปนัน้ท่ีตอบแบบสาํรวจ (ไมนับ
รวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา ผู
ศึกษาตอ และลาอุปสมบท) 

363 338 391 1,092 

9 รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

(292/363)*100 
= 80.44 

(279/338)*100 
= 82.54 

(350/391)*100 
= 90.00 

(921/1,092)*100 
= 84.00 

10 คะแนนท่ีได 
5

100

80.44
× = 4.02 5

100

82.54
× =4.13 = 4.50 = 4.20 

 
เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน  
 
 

5
100

90.00× 5
100

84.00×
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

1 292 80.44 274 81.07 350 90.00 4.02 4.05 4.50 รอยละ 80 บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
80 363 338 391 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบงช้ี

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 
1 274 81.07 350 90.00 624 85.60 4.05 4.50 4.27 รอยละ 

80 
บรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ 

80 338 391 729 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1-1-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 
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ตัวบงช้ีท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 ผลการดําเนินงาน  คาเฉลี่ยรวม 4.05 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร ใชขอมูลผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ย 4.05 ในสวนผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอขอมูลจากกองแผนงาน มก.  

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
 

ขอ รายการขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

72 n/a n/a 

2 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
(คะแนนเต็ม 5) 

4.05 n/a n/a 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี 438 n/a n/a 
4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

0 n/a n/a 

5 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
(คะแนนเต็ม 5) 

0 n/a n/a 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0 n/a n/a 
7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

0 n/a n/a 

8 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
(คะแนนเต็ม 5) 

0 n/a n/a 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 0 n/a n/a 
10 รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 438 n/a n/a 
11 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมนิบัณฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
291.6 n/a n/a 

12 รวมจํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 72 n/a n/a 
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ขอ รายการขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
13 คาเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบัณฑติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คะแนน
เต็ม 5)(รายการท่ี 11 / รายการท่ี 12) 

4.05 n/a n/a 

หมายเหต:ุ n/a รอขอมลูจากกองแผนงาน มก. 
 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

2 - 4.17 4.05 - 4.17 4.05 4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

2 - 4.17 4.05 - 4.17 4.05 4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

4.00 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
2-1-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ประจําปการศึกษา 2554 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

151 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 20 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 20.78 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีการ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จํานวน 0 เรื่อง ผลงานท่ีมีการตีพิมพหรือเผยแพรใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (Proceeding) จํานวน 126 เรื่อง ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการตีพิมพใน วารสารวิชาการระดับชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ  สมศ. จํานวน 5 เรื่อง และ
ผลงานท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี ปรากฎอยูในฐานขอมูล สากลเชน SJR ISI หรือ 
Scopus หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. จํานวน 0 เรื่อง คิดเปนผลรวมถวง
น้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 66.75 คะแนน และมีจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด จํานวน 293 คน ทําใหมีผลงานคิดเปนรอยละ 22.78  คิดเทียบ
เกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 4.56 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) ผลการดําเนินงานรวม  

3 ป 2552 2553 2554 
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
1 มีการเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.25 0 0 63 15.75 0 0 63.00 15.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceeding)  

0.50 77.00 38.50 64.00 32.00 126 63.00 267.00 133.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ(Proceeding) หรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI หรือ วารสารวิชาการระดับชาติ
ตามประกาศของ สมศ. 

0.75 22.00 16.50 19.00 14.25 5 3.75 46.00 34.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎอยูในฐานขอมูลสากลเชน 
SJR ISI หรือ Scopusหรือ 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ. 

1.00 0 0 0 00 0 0 0 0 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

152 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปปฏิทิน) ผลการดําเนินงานรวม  
3 ป 2552 2553 2554 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติ 
 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

99 55.00 146 62.00 131 66.75 376 183.75 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

327 311 293 931 
 

12 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

16.82 19.94 22.78 19.74 

13 คะแนนที่ได 
5

25

16.82
× =3.36 5

25

19.94
× =3.987 5

25

22.78
× =4.56 5

25

19.74
× = 3.95 

 
เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมนิ
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

3 16.82 19.94 22.78 3.36 3.05 4.56 รอยละ 
20 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

3 62.00 19.94 66.75 22.78 128.75 21.32 3.05 4.56 4.26 รอยละ 
20 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
20 311 293 604 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
3-1-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธระดับปริญญาโทท่ีมีการตีพิมพเผยแพร ปปฏิทิน 2554 
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ตัวบงช้ีท่ี 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 40 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 0.00 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรใน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 2 เร่ือง คิดเปนผลรวมถวงน้ําหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2.00 คะแนน  และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด จํานวน 0 คน ทําใหมีผลงานคิดเปนรอยละ 0.00 คิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 
50 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 0.00 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนนิ 

งานรวม 3 ป 2552 2553 2554 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบ 

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ
ของสมศ. 

0.50 2 1.00 4 2.00 0 0 6 3 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทล ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศสมศ. 

0.75 0 0 1 0.75 0 0 1 0.75 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
และ Scopus 
 

1.00 1 1.00 1 1.00 2 2.00 4 4 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนิน 
งานรวม 3 ป 2552 2553 2554 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

3 2.00 6 3.75 2 2.00 11 7.75 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 2 2 0 4 
12 รอยละผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
100.00 187.50 0.00 193.75 

13 คะแนนที่ได 
5

50

100
× =10.00 5

50

187.50
× =18.75 5

50

0.00
× = 0 5

50

193.75
× =19.375 

 

เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 
4 100.00 187.50 0.00 5.00 5.00 0.00 รอยละ 40 ไมบรรลุเปาหมาย รอยละ 40 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

4 3.75 187.50 2.00 0.00 5.75 287.5 5.00 0.00 5.00 รอยละ 
40 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
40 2 0 2 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
4-1-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกท่ีมีการตีพิมพเผยแพร ปปฏิทิน 2554 
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ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงช้ีท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 8 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 16.75 
ผลการดําเนินงาน 
 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ จํานวน 34 เรื่อง 
ประกอบดวย การตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 11 เรื่อง การตีพิมพในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง การตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง การตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ จํานวน  11 เรื่อง โดยคณะฯ ไมมีการเผยแพรผลงานสรางสรรคฯ คิดเปนผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 17.25 และมีจํานวนอาจารยและนักวิจัยรวมท้ังหมด จํานวน 9 3.5 คน 
คิดเปนรอยละ 18.45 เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 9.22 

 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีจํานวนอาจารยท้ังหมดจํานวน 101 คน และ

นักวิจัยท้ังหมดจํานวน 2 คน รวม 103 คน ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร เทากับ 17.25 
คิดเปนรอยละ 16.70 เทากับ 8.35 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 3 

ป 2552 2553 2554 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
จํานวน คาถวง 

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI 

0.25 28 7.00 16 4.00 20 5 64 16.00 

2 ผลงานมีการตีพิมพในวารสารระดับ 
ชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สม
ศ. 

0.50 7 3.50 9 4.5 3 1.5 19 9.5 

3 ผลงานมีการตีพิมพในวารสารวิชา การ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยูในประกาศ สมศ.วารสาร  

0.75 0 0 1 0.75 1 0.75 2 1.5 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

1.00 2 2 5 5 10 10 17 17 

http://www.scimagojr.com/�
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 3 
ป 2552 2553 2554 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล
สากล ISI 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดั
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

37 
 

12.50 31 14.25 34 17.25 102 44.00 
 

11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 91 102 103 296 
12 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 
13.74 13.97 16.70 14.90 

 คะแนนที่ได 
5

10

13.74
× =6.87 5

10

13.97
× =6.98 5

10

16.70
× =8.35 5

10

14.90
× =7.45 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้  
กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2554 2555 
5 12.50 13.74 14.25 13.97 17.25 18.45 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

8 
บรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ 

8 91 102 93.5 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/�
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 14.25 13.97 17.25 16.70 31.50 15.40 5.00 5.00 5.00 รอยละ 
8 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
8 102 103 205 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น 103 คน ประกอบดวย อาจารย
ประจํา จํานวน 101 คน นักวิจัยประจํา จํานวน 2 คน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
5-1 แบบเก็บขอมูลดิบ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 20 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 13.75 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จํานวน 13 เรื่อง ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน จํานวน 13 เรื่อง และมีจํานวนอาจารยและนักวิจัย รวมท้ังหมดจํานวน  93.5 คน คิดเปน
รอยละ 13.90 เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 3.48 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 13 เรื่อง มีจํานวนอาจารยท้ังหมดจํานวน 101 คน และนักวิจัยท้ังหมด
จํานวน 2 คน รวม 103 คน คิดเปนรอยละ 12.62 เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดเทากับ 3.155 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป 2552 2553 2554 

1 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 4 15 13 32 
2 งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 0 0 0 0 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

4 15 13 32 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาตอ) 

91 102 103 296 

5 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

4.40 14.71 12.62 10.81 

6 คะแนนท่ีได 
5

20

4.40
× =1.10 5

20
×71.14

=3.68 5
20

×62.12
=3.155 5

20
×81.10 = 2.70 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2554 2555 

6 4 4.40 15 14.71 13 13.90 1.10 3.68 3.48 รอยละ 
20 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
20 91 102 93.5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 15 14.71 13 12.62 28 13.66 3.68 3.16 3.42 รอยละ 
20 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 
20 102 103 205 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น 103 คน ประกอบดวย อาจารย
ประจํา จํานวน 101 คน นักวิจัยประจํา จํานวน 2 คน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
6-1 แบบเก็บวิจยั 3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 8 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 11.90 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ โดยมีบทความวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 6 เรื่อง บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
จํานวน 14 เรื่อง ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานการรับรองคุณภาพ จํานวน 1 เรื่อง และตําราหรือหนังสือ
ท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการฯ จํานวน 2 เรื่อง รวมท้ังสิ้นจํานวน 23 เรื่อง คิดผลรวมถวงน้ําหนักของ
ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 11.25  คะแนน มีจํานวนอาจารยท้ังหมดจํานวน 91.5 คน และนักวิจัย
ท้ังหมดจํานวน 2 คน รวม 93.5 คน คิดเปนรอยละ 12.03  เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 
คะแนน ไดเทากับ 6.02 

 
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ จํานวนผลงานวิชาการ รวมท้ังสิ้นจํานวน 23 

เรื่อง ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 11.25 มีจํานวนอาจารยท้ังหมดจํานวน 101 
คน และนักวิจัยท้ังหมดจํานวน 2 คน รวม 103 คน คิดเปนรอยละ 10.92 เทากับ 5.46 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 3 
ป 2552 2553 2554 

จํานวน คาถวงน้ําหนัก จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

0.25 7 1.75 11 2.75 
 

6 1.5 24 6.0 

2 บทความวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 1 0.50 5 2.5 14 7.0 20 10.0 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่
สถาบันศึกษากําหนด 

0.75 0 0 1 0.75 1 0.75 2 1.5 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 0 0 1 1.0 2 2 3 3 

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับ
รองคุณภาพ 

8 2.25 18 7.00 23 11.25 49 20.5 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

91 102 103 296 

7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (2.25/91)*100= 2.47  (7.00/102)*100= 
6.862 

(11.25/103)*100= 
10.92 

(20.5/296)*100=6.93 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 3 
ป 2552 2553 2554 

จํานวน คาถวงน้ําหนัก จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง
น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง 
น้ําหนัก 

8 คะแนนที่ได 
5

10
×47.2

=1.24 5
10

×86.6
=3.43 5

10
×92.10

= 5.46 5
10

×93.6
=3.465 

 
เกณฑการประเมิน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บงช้ีท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 
เปาหมาย 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2554 2555 
7 2.25 2.47 7.00 6.86 11.25 12.03 1.24 3.43 5.00 รอยละ  

8 
บรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ  

8 91 102 93.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 7.00 6.86 11.25 10.92 18.25 8.90 3.43 5.00 4.45 รอยละ  
8 

บรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ  
8 102 103 205 

หมายเหตุ: จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น 103 คน ประกอบดวย อาจารย
ประจํา จํานวน 101 คน นักวิจัยประจํา จํานวน 2 คน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
7-1-1 แบบเก็บวิจยั 6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  รอยละ 22 ผลการดําเนินงาน   รอยละ 31.58 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 2 เรื่อง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการ
พัฒนาการวิจัย จํานวน 0 เรื่อง และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย จํานวน 4 เรื่อง ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดจํานวน 19 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 31.58 เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 5.26 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป 2552 2553 2554 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 

11 2 2 15 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใชพัฒนาการวิจัย 

5 2 0 7 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใชพัฒนาท้ังในสวนของการ
เรยีนการสอนและการวิจยั 

5 21 4 30 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร
วิชาการท้ังหมด 

32 25 19 76 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

65.63 100.00 31.58 68.42 

6 คะแนนท่ีได 
5

30

65.63
× = 10.94 5

30

100 × = 16.66 5
30

31.58 × =5.26  5
30

68.42 × =11.40 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การ

ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 
8 65.63 100.00 31.58 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

22 
บรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ 

22 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ 

เปาหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 
8 65.63 100.00 31.58 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

22 
บรรลุ

เปาหมาย 
รอยละ 

22 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 

8-1 แบบเก็บขอมูลดิบตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม 
8-2 แบบเก็บขอมูลดิบตัวบงช้ีท่ี 5.2 กิจกรรม/โครงการ การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เปาหมาย  4 ขอ  ผลการดําเนินงาน   5 ขอ 
เกณฑการพิจารณา 

ขอ เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองคกร 

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 5 ขอ ดังนี้ 

 
ขอ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร ดังนี้ 
การวางแผน (P) คณะเศรษฐศาสตร มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชน โดยมีการดําเนินงานท้ังในระดับภาควิชา 
หนวยงานสนับสนุน และระดับคณะ โดยระบุไวในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (9-1-1)  

การดําเนินการ  (D) คณะเศรษฐศาสตร มีการดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม ในดาน
ตางๆ ท้ังท่ีกําหนดไวในแผนงานและไมไดกําหนดในแผน ไดแก เปนท่ีปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
วิทยานิพนธ เปนกรรมการวิชาการ เปนกรรมการวิชาชีพ เปนอาจารยพิเศษ เปนวิทยากรบรรยาย จํานวน 45 
คน แบงออกเปน หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 26 กิจกรรม และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมจํานวน 95 กิจกรรม และมีโครงการกิจกรรมท่ีใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมใหแกหนวยงานภายนอก จํานวน 19 โครงการ (9-1-2) 

การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (C) คณะเศรษฐศาสตร มีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริการทางวิชาการ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 ตามบันทึกท่ี ศธ.0513.11001/ว.
0794 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2553 (9-1-3) และมีการกําหนดตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนไว 2 ตัวบงชี้ (9-1-4) ไดแก 

1) รอยละของอาจารยประจําที่ มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก มก. เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา คณะฯ ไดกําหนดเปาหมาย อยูท่ีรอยละ44 โดยมีอาจารยท่ีมีสวน
รวมในการใหบริการทางวิชาการฯ จํานวน 43 คน จากจํานวนกิจกรรมท่ีใหบริการทางวิชาการฯ 
จํานวน 95 กิจกรรม และมีอาจารยประจํา จํานวน 91.5 คน ซ่ึงผลดําเนินงานตามตัวบงชี้ ไดรอย
ละ47.00 จึงไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
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2) รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตออาจารยประจํา คณะฯ 
ไดกําหนดเปาหมาย อยูท่ีรอยละ 50 โดยมีกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมใหแก
หนวยงานภายนอก จํานวน 95 กิจกรรม /โครงการ  มีอาจารยประจํา จํานวน 91.5 คน ซ่ึง ผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ไดรอยละ 103.83 บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

การพัฒนาและปรับปรุง (A) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ไดมกีาร
นําขอมูลจากผลการประเมินตามแผนปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามตัวบงชี้องคประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแกสังคม มาวิเคราะหตนเองและกําหนดแนวทางแกไขการดําเนินงานในปตอไป ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การจัดเก็บขอมูลดานการใหบริการทางวิชาการของคณาจารยในภาควิชาตาง ๆ 
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการทางวิชาการ 
3. การใหบริการวิชาการแบบรวมทีม 

 แนวทางแกไข  
1. ในการจัดเก็บขอมูลดานการใหบริการทางวิชาการของคณาจารย คณะเปนหนวยงานกลางใน

การจัดเก็บขอมูล และจะนําระบบสารสนเทศฯ FIS เขามาใชในการบันทึกขอมูล 
2. คณะควรใหผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการดวย

โดยผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรมรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ 
3. คณะมีการจัดหลักสูตรอบรมหลายหลักสูตร ท่ีนําคณาจารยจากทุกภาควิชาเขามามีสวนรวม 

เชน หลักสูตร Grassroots Economic Development Followed sufficiency Economy 
Philosophy เปนตน 
 

ขอ 2  คณะเศรษฐศาสตรมีการประเมินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีได
กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีตัวบงชี้ของโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 36 
ตัวบงชี้  มีตัวบงชี้ท่ีสามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน จํานวน 34 ตัวบงชี้ ซ่ึง รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด เทากับรอยละ 94.44 (9-2-1) 

 

ขอ 3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดังเชนท่ี
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีความรวมมือดานบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ไดแก  

 โรงแรมสวนสามพราน ภายใตโครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ซ่ึงใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสรางเครือขาย กลุม องคกร ชุมชน ใน
อําเภอสามพราน ภายใตแกนนํา คือ โรงแรมสวนสามพราน เพ่ือสนับสนุน สงเสริมแนวทางการ
เชื่อมโยงโซอุปทานในกลุมสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย และสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑ
ของชุมชนมีเครือขายเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 6 เครือขาย ประกอบดวย 1) เครือขายคลองจินดา
พัฒนายั่งยืน (กลุมเกษตรยั่งยืน รวมกับกลุมเกษตร 2000) 2) กลุม OTOP ไรขิง 3) กลุม
ผลิตภัณฑชีวภาพ ต. สามพราน  4) กลุม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ    จ.นครปฐม 5) กลุม
เกษตรอินทรีย ต.ยายชา และ 6) เครือขายกลุมปลูกขาวอินทรีย ซ่ึงสถาบันไดนําความรูจาก
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งานวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 
และเชิญวิทยากรมาใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีชุมชนสนใจ เปนประโยชน และตองการนํามา
พัฒนาอาชีพและความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน รายละเอียดดังในรายงานวิจัยกลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน (9-3-2) 

 สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัดเปนแกนนําในเครือขายคุณคาผลไมท่ีรวมแกไข ปญหา
การทําสวนผลไมอยางเปนระบบ ดวยการสรางเวทีแหงการเรียนรู ผานกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือสรางตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของ
เกษตรกรสมาชิกในการพัฒนาการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของตลาด กอใหเกิด “เครือขายการเรียนรู ” ชุดความรูท่ีไดรับสามารถกระตุนใหเกษตรกร
สมาชิกเกิดแนวคิด ทัศนคติ และจิตสํานึกในการทําสวนผลไมคุณภาพ ภายใตระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP เกิดการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพในพ้ืนท่ี 4 ตําบลนํารอง จํานวน 4 
กลุม รวม 73 คน ตลอดจนเกิดรูปแบบการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาด ภายใต
โซอุปทานท่ีมีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เปนแกนนําในการขับเคลื่อน และขยาย
ผลไปยังสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด สรางเปนเครือขายเวทีแหงการเรียนรูในการพัฒนา
และวางแผนการผลิตรวมกันนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ สงผล
ใหเกิดศักยภาพทางการแขงขัน และสรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรชาวสวนผลไม ในการเตรียม
ความพรอมรับ ตลาดการคาเสรีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  (รายงานวิจัยเครือขาย
คุณคาผลไม) (9-3-3) 

 สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนําในการพัฒนาตัวแบบเครือขายคุณคา
ยางพารา โดยใชการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณ เพ่ือการแกปญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอยางยั่งยืน 
การยกระดับฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกไปใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจสหกรณใน
ทิศทางของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการและการวิเคราะหการดําเนินธุรกิจ
ยางพารา ภายใตชองทางการตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ  การพัฒนาแบบจําลอง
ธุรกิจภายใตโซอุปทานของสหกรณท่ีมีการบูรณาการการจัดการธุรกิจท้ังในระดับตนน้ํา คือ 
การสงเสริมการทําสวนยางพาราของสมาชิกท่ีเชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปร
รูปของสหกรณ ซ่ึงเปนกิจกรรมกลางน้ําเพ่ือนําไปสูการจัดการธุรกิจปลายน้ํารวมกับภาคี
พันธมิตรในทิศทางของการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการสรางความม่ันคงใน
อาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาตอไป  
(รายงานวิจัยเครือขายคุณคายางพารา)    (9-3-4) 
 สหกรณการเกษตรภายใตเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย จํานวน 15 สหกรณ ท่ี
เนนการพ่ึงพาและรวมมือกัน ในการดําเนินธุรกิจเครือขายภายใตเปาหมายรวม เครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยท่ีพัฒนาภายใตการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ชี้ใหเห็นการปรับเปลี่ยน (Transformation) ของระบบธุรกิจสหกรณการเกษตรท่ีมีการ
บริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ โดยมีเจตนารมณในการผนึกกําลังความรวมมือสู
การบรรลุเปาหมาย “มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย สูสากล ” โดยในระดับตน
น้ํา จะมีการเชื่อมโยงความรวมมือในรูปภาคีในการสงเสริมการปลูกขาว GAP ดวยการถาย
โอนความรูจากภาคีเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี มีภาคีจัดหาปจจัยการผลิต(ปุย/
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เมล็ดพันธุ) เพ่ือลดตนทุนการผลิต ภาคีดานการเรียนรูรวมกับสถาบันวิชาการดานสหกรณใน
การปรับกระบวนทัศนและฝกทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจ ในระดับกลางน้ํา  มีการ
เชื่อมโยงภาคีการรวบรวมขาวเปลือก และภาคีพัฒนาระบบโลจิสติกส ภายใตแผนการใช
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณรวมกันในการลดตนทุนคาใชจาย ภาคีกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑรวมกัน ภาคีพัฒนาฐานขอมูลการตลาดเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน
แผนธุรกิจ ในระดับปลายน้ํา  มีการเชื่อมโยงภาคีความรวมมือในการกระจายสินคาใน
ชองทางการตลาดใหม ภาคีการสรางแบรนดเชิงคุณคา “แบรนดขาวเกิดบุญ ” ใหเปนท่ี
เชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค (รายงานวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย) (9-3-5) 

 สถาบันเกษตรกรสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการโอทอป SMEs ภายใตโครงการ
พัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมไดนํากระบวนการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาใชเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ
ในโซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูปไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค ระบบธุรกิจคาปลีก
ทางเลือก ท่ีจะชวยลดขอจํากัดในเรื่องชองทางการกระจายสินคาท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคท่ี
สถาบันเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยกําลังเผชิญหนาอยูในปจจุบัน โดยคาดหวังท่ีจะ
พัฒนาระบบธุรกิจคาปลีก ท่ีจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ภายใตแบรนด 
“Farmer Shop” ซ่ึงปจจุบันพบวาผูประกอบการ ตองเผชิญหนากับปญหาดานการตลาดท่ีมี
คาใชจายดานการตลาดสูง สําหรับชองทางการจําหนายในไฮเปอรมารท ตัวเลขคาการตลาดใน
ระดับ 35 เปอรเซ็นตนั้นทําใหผูประกอบการอยูในภาวะ “ขาดทุน” และยังคงตองมีความเสี่ยง 
ในกรณีท่ียอดจําหนายสินคาไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดก็จะถูกออกจากชั้นวางสินคาตาม
ขอตกลง นอกจากนั้นยังพบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ปญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ตนทุน
คาใชจายในการรับรองมาตรฐาน (HACCP, GMP) สูง ปญหาตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ ( Product Life Cycle) และการเขาออกจากธุรกิจของผูประกอบการ  
(รายงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop) (9-3-6) 
 กลุมเกษตรกรบานคลองใหญ จ.ชัยนาท ท่ีประสบปญหาหนี้สิน ทางสถาบันจึงไดจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนเพ่ือหาแนวทางแกปญหาหนี้สิน โดยใชกลไกของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกษตรกรบานคลอง
ใหญ) (9-3-7) 

 
ขอ 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรจากท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดขับเคลื่อนแผนงานวิจัยเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของสถาบันเกษตรกรภายใตกรอบระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรมโดยนําผลการวิจัย และชุด
ความรูจากการวิจัยมาใชในการบริการวิชาการ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสราง
เครือขาย กลุม องคกร ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน  

 โครงการวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการสรางเครือขาย กลุม องคกร ชุมชนในอําเภอสามพราน ภายใตแกนนํา คือ โรงแรม
สวนสามพราน เพ่ือสนับสนุน สงเสริมแนวทางการเชื่อมโยงโซอุปทานในกลุมสินคาเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย และสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑของชุมชนมีเครือขายเขารวมจํานวน
ท้ังสิ้น 6 เครือขาย 
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 สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัดเปนแกนนําในเครือขายคุณคาผลไมท่ีรวมแกไขปญหา
การทําสวนผลไมอยางเปนระบบ ดวยการสรางเวทีแหงการเรียนรู ผานกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือสรางตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของ
เกษตรกรสมาชิกในการพัฒนาการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด กอใหเกิด “เครือขายการเรียนรู ” เปนเวทีแหงการเรียนรูในการพัฒนา
และวางแผนการผลิตรวมกันแกไขปญหาการทําสวนผลไมอยางเปนระบบนําไปสูการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด และสหกรณ
การเกษตรมะขาม จํากัด  
 สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนําในการพัฒนาตัวแบบเครือขายคุณคา
ยางพาราโดยใชการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ เพ่ือยกระดับความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจสหกรณ เพ่ือการแกปญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกอยาง
ยั่งยืน 
 สหกรณการเกษตรภายใตเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย จํานวน 15 สหกรณ ท่ี
เนนการพ่ึงพาและรวมมือกัน ในการดําเนินธุรกิจเครือขายภายใตเปาหมายรวม เครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยท่ีพัฒนาภายใตการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ชี้ใหเห็นการปรับเปลี่ยน (Transformation) ของระบบธุรกิจสหกรณการเกษตรท่ี
มีการบริหารจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมีการเชื่อมโยงภาคีความรวมมือในการ
กระจายสินคาในชองทางการตลาดใหม ภาคีการสรางแบรนดเชิงคุณคา “แบรนดขาวเกิด
บุญ” ใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจแกผูบริโภค 
 สถาบันเกษตรกรสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการโอทอป SMEs ภายใตโครงการ
พัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ดําเนินการในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมไดนํากระบวนการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการมาใชเพ่ือใหผูมีสวน
เก่ียวของในโซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูปไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค ระบบ
ธุรกิจคาปลีกทางเลือกท่ีจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ภายใตแบรนด 
“Farmer Shop” 

 
 ขอ 5 ในดานของผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
นั้น สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิงวิชาการ เชน โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 8 และ 9 กอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาองคกรทางดาน
สหกรณออมทรัพย โดยสรางคุณคาใหกับชุมชน ตามหลักการทางดานสหกรณ มีการสรางความเขมแข็งทาง
การเงินใหกับสังคม และประเทศชาติ ลดปญหาทางเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (9-5-1) 
  

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2554 2553 2554 2553 2554 

9 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2554 2553 2554 2553 2554 

9 5 ขอ 5 ขอ 5.00 
คะแนน 

5.00
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 9-1-1 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
 9-1-2 กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2554 
 9-1-3 บันทึกท่ี ศธ.0513.11001/ว.0794 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2553 

 9-1-4 ตัวบงช้ีท่ีใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
2 9-2-1 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี 
3 9-3-1 เว็บไซต http://www.cai.ku.ac.th/ และ 

http://www.cai.ku.ac.th/service2553.html 
 9-3-2 รายงานวิจัยกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 
 9-3-3 รายงานวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 
 9-3-4 รายงานวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 
 9-3-5 รายงานวิจัยเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
 9-3-6 รายงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop 
 9-3-7 รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกษตรกรบานคลองใหญ 
4 9-4-1 อางอิงเอกสารหลักฐาน 9-3-2 ถึง 9-3-6 
5 9-5-1 โครงการฝกอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุนท่ี 8 

และ 9 
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เปาหมาย  4 ขอ  ผลการดําเนินงาน   4 ขอ 
เกณฑการพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

  4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้ 
ขอ 1 คณะเศรษฐศาสตร มีการกําหนดนโยบายไวในแผนยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. 

2551-2554 (10-1-1) และมีแผนงานรองรับการดําเนินงานท้ังในระดับคณะ และภาควิชา และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-2) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ
ของแตละโครงการ/กิจกรรม โดยมีหนาท่ีในการจัดเตรียมงาน กําหนดรูปแบบของงานเพ่ือใหโครงการดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และในแตละโครงการ/กิจกรรมไดมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ดวย (10-1-3)  

 
ขอ 2 คณะเศรษฐศาสตร ไดมีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมท่ีบรรลุเปาหมายตามแผนฯ คิดเปนรอยละ 89.66 
ดังรายละเอียดตามแบบเก็บขอมูลดิบท่ี 1.2 (10-2-1) 

 
ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง โดยมีรายงานสรุปผลกิจกรรม ดังรายละเอียดแฟมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-3-
1) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมท่ีกอ เกิดประโยชนและ

สรางคุณคาตอชุมชน ไดแกโครงการจิตอาสา โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร        (10-
4-1) และกิจกรรมชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร (10-4-2) โครงการสรางสรรคสังคมสหกรณนํารูสูนองรัก 
(10-4-3) 
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เกณฑการประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

10 3 ขอ 4 ขอ 3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

10 3 ขอ 3 ขอ 3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4 ขอ ไมบรรลุ
เปาหมาย 

 4 ขอ 

หมายเหตุ:  พบเฉพาะการประเมินโครงการเสร็จเทานั้น ไมไดติดตามความสําเร็จ (outcome) ท่ีแทจริงวาผล
เปนอยางไร (เกณฑขอท่ี 4) เชนเดียวกับ ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 10-1-1 แผนยุทธศาสตรของคณะเศรษฐศาสตร พ.ศ. 2551-2554 (อางอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.3) 
 10-1-2 แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2553 (อางอิงเอกสารหมายเลข 6.1.1.2) 
 10-1-3 แฟมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 10-2-1 แบบบเก็บขอมลูดบิท่ี 1.2 
3 10-3-1 แฟมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (อางอิงเอกสารหมายเลข 6.1.4.1) 
4 10-4-1 โครงการจิตอาสา โดยคณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร โครงการสรางสรรคสังคม 
 10-4-2 สหกรณนํารูสูนองรัก ของภาควิชาสหกรณ 
5 - - 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน  5 ขอ 
เกณฑการพิจารณา 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑมาตรฐาน 

  1.การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีด ี

  2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

  5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 5 ขอ ดังนี้ 
 
ขอ 1 บคุลากรของคณะเศรษฐศาสตรทุกหนวยงานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ดวยการเขารวมเปนคณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน ในการจัด
กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรมในแตละกิจกรรมท่ีคณะเปนเจาภาพ ( 11-1-1) เชน คณะกรรมการ
ประเพณีวันสงกรานต คณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการประจําป เปนตน 

 
ขอ 2  คณะเศรษฐศาสตร  เปนหนวยงานกลางท่ีมีภารกิจในการบริหารและจัดการอาคารและ

สถานท่ีตางๆ ภายในคณะฯ ใหมีความเรียบรอย ปลอดภัย และพรอมใหบริการตางๆ แกบุคลากรภายในคณะ 
และนิสิต ตลอดจนผูท่ีเขามาใชบริการกับคณะฯ โดยมีงานพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ เปน
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการดูแลความเรียบรอย ซ่ึงในปการศึกษา 25 54 ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในดาน
ตางๆ ดังนี้ 

ดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี  คณะเศรษฐศาสตร ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณตางๆ เพ่ือ
รักษาความปลอดภัย เชน อุปกรณและถังดับเพลิง และกลองวงจรปด ในทุกชั้นของอาคาร 5 และได
ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ิมเติมในอาคารตางๆ ของคณะแลว ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบการทํางานของลิฟทตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปนประจําทุกเดือน รวมท้ังการจางบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยของเอกชนเพ่ือทําหนาท่ีในการเขามาดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบคณะฯ และไดมีการจัด
โครงการอบรม เรื่อง”การปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน” เม่ือวันท่ี 24 สงิหาคม 2554 เพ่ือใหบุคลากรของ
คณะฯ มีความรูความเขาใจในหลักการวิธีการปองกันและระงับอัคคีภัยข้ันตน รูจักการใชเครื่องมืออุปกรณ ใน
การดับเพลิง  

ดานความสะอาดถูกสุขลักษณะและการตกแตงอยางมีความสุนทรีย  คณะเศรษฐศาสตร ได
ดําเนินการจางแมบานทําความสะอาดจากบริษัทเอกชน เพ่ือทําหนาท่ีในการเขามาดูแลรักษาความสะอาด
หองเรียน หองประชุม หองน้ํา หองสํานักงาน และพ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ และในปการศึกษา 2554 ไดริเริ่ม
โครงการหองน้ําสวย โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน มีนาคม-กันยายน 2555 
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ขอ 3 คณะเศรษฐศาสตร มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท้ังภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะฯ อยูสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบุคลากรและนิสิตได
ใกลชิดกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ดังเชน มีสวนปาภายในอาคารปฏิบัติการฯ ริมระเบียงของแตละชั้นก็ปลูกตนไม
สีเขียว จัดสถานท่ีนั่งพักสําหรับนิสิต และแนวตนโมกโดยรอบลานแสดสนนนทรี ตลอดจนทําการปรับปรุงแนว
ตนไมบริเวณดานหนาของอาคารพิทยาลงกรณ และพ้ืนท่ีนั่งพักสําหรับนิสิต (11-3-1) 

 
ขอ 4 คณะเศรษฐศาสตร มีหองโถงชั้น 2 หองอเนกประสงคชั้น 7 ของอาคารปฏิบัติการ และพ้ืนท่ี

วางภายในคณะฯ ท่ีสามารถรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังของคณะเอง และกิจกรรมของนิสิตได ซ่ึงพ้ืนท่ี
ตางๆ ไดใชจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ (11-4-1) เชน กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต กิจกรรมการถวายอาหาร
พระสงฆในวาระสําคัญๆ เปนตน  

 
  ขอ 5 คณะเศรษฐศาสตร มีการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตผูใชบริการหองเรียน หองประชุม เพ่ือ

สํารวจความตองการของผูใชบริการ และนําผลมาพัฒนาปรับปรุง การใหบริการในดานตา งๆ ซ่ึงผลการ
ประเมินในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.19 อยูในระดับมาก (11-5-1)  

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

11 5 ขอ 5 ขอ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

11 5 ขอ 5 ขอ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ขอ บรรลุเปาหมาย 4 ขอ 

 
รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 11-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2 11-2-1 ภาพแสดงดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และการตกแตงอยางมีความ

สุนทรียพ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ 
3 11-3-1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทร ีและพ้ืนท่ีโดยรอบของคณะฯ 
4 11-4-1 ภาพการจัดกิจกรรมตางๆ 
5 11-5-1 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูใชบริการหองเรียน หองประชุมและความสะอาด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

174 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงช้ีท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  คาคะแนน 3.51      ผลการดําเนินงาน    คาคะแนน 3.76 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตร มีผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี รอบปท่ี 4 
ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 255 4 ถึง 24 เมษายน 255 5 ผานระบบออนไลน  ไดคะแนนเฉลี่ย 3.76 (ซ่ึงผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งยังอยูระหวางดําเนินการ)  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป 2552 2553 2554 

คะแนนผลการประเมินผูบริหาร 3.21 3.39 3.76 3.45 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

13 3.39 3.76 3.39 
คะแนน 

3.76 
คะแนน 

3.51 บรรลุ
เปาหมาย 

3.51 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

13 3.39 3.76 3.39 
คะแนน 

3.76 
คะแนน 

3.51 บรรลุ
เปาหมาย 

3.51 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 

13-1-1 สรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร รอบปท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี 25 
เมษายน 2554 ถึง 24 เมษายน 2555 ผานระบบออนไลน 
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ตัวบงช้ีท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย  

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 5.00     ผลการดําเนินงาน    5.10 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 255 4 คณะเศรษฐศาสตรใชขอมูลเอกสารสรุปคาดัชนีคุณภาพอาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 10 คน และปริญญาเอก จํานวน 35.5 คน ผูชวยศาสตราจารย 
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปริญญาเอก จํานวน 15 คน รอง
ศาสตราจารย คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 8 คน และปริญญาเอก จํานวน 14 คน 
และศาสตราจารย คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 0 คน และปริญญาเอก จํานวน 0 คน 
มีผลรวมดัชนีคุณภาพคาถวงน้ําหนัก 466.5 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดจํานวน 91.5 คน คิดเปนสัดสวน 
5.10 เม่ือคิดเทียบเกณฑซ่ึงกําหนดคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน ไดเทากับ 4.25 คะแนน 

 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คา จํานวน คา จํานวน คา จํานวน (คน x คานํ้าหนัก) 

 นํ้าหนัก (คน) นํ้าหนัก (คน) นํ้าหนัก (คน) 

อาจารย 0 0 2 10 5 35.5 197.50 

ผูชวยศาสตราจารย 1 0 3 9 6 15 117.00 

รองศาสตราจารย 3 0 5 8 8 14 152.00 

ศาสตราจารย 6 0 8 0 10 0 0.00 

รวม (คน x คาน้ําหนัก) 0 87.00 379.50 466.50 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ มีผลรวมดัชนีคุณภาพคาถวงน้ําหนัก 567.00 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดจํานวน 107.5 คน คิดเปนสัดสวน 5.27 เทากับ 4.40 คะแนน 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

ขอ 
  
  
  

ขอมูลพ้ืนฐาน 
  
  
  

คา 
นํ้าหนัก 
  
  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2552 2553 2554 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตร ี

0 0 0 0 0 0 0.00 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท 

2 13 26 12 24 9 18.00 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 28 140 33 165 44.5 222.50 

4 ผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาตร ี 1  0 0  0 0 0 0.00 
5 ผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท 3 9 27 9 27 9 27.00 
6 ผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก 6 18 108 19 114 17 102.00 
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ขอ 
  
  
  

ขอมูลพ้ืนฐาน 
  
  
  

คา 
นํ้าหนัก 
  
  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
2552 2553 2554 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง 
นํ้าหนัก 

7 รองศาสตราจารย วุฒิปริญญาตร ี 3 0 0 0 0 0 0.00 
8 รองศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท 5 10 50 11 55 9.5 47.50 
9 รองศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก 8 11 88 15 120 16.5 132.00 
10 ศาสตราจารย วุฒิปริญญาตร ี 6 0 0 0 0 0 0.00 
11 ศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท 8 0 0 1 8 1 8.00 
12 ศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก 10 0 0 0 0 1 10.00 
13 ผลรวม   89 439 100 513 107.5 567.00 
14 คาดัชนีคุณภาพอาจารย   4.93 5.13 5.27 
15 คะแนนท่ีได   

 

4.110 

 

4.28  4.40 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ 
เปาหมาย 

2554 
การประเมิน 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 
14 439 4.93 513 5.13 466.5 5.10 4.11 4.28 4.25 5.00 บรรล ุ

เปาหมาย 
5.00 

89 100 91.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บงช้ีท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 513 5.13 567 5.27 1,080 5.20 4.28 4.40 4.34 5.00 บรรล ุ
เปาหมาย 

5.00 
100 107.5 207.5 

หมายเหต:ุ  จํานวนอาจารยประจําตองใชขอมูลกองการเจาหนาท่ี รวมท้ังสิ้น 107.5 คน  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 

14-1-1 รายช่ือคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร  
14-1.2 คาดัชนีคุณภาพอาจารย จําแนกตามคณะและภาควิชา  
14-1-3 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
14-1-4 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

 
 
 
 

5
6

4.93
× 5

6

5.13
×

5
6

5.27 ×
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ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบงช้ีท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  คาคะแนน 4.00       ผลการดําเนินงาน    4.10 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตรมีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4. 26 คะแนน ได
คุณภาพในระดับดี 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ไดคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4. 10 คะแนน ได
คุณภาพในระดับดี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 

รายการ ผลการดําเนินงานปการศึกษา  ผลการประเมินตามเกณฑ 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัย
แตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

2.56 
(คะแนน
เต็ม 3) 

4.50 4.26 2.56 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4.26
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

15 4.50 4.26 4.50 คะแนน 4.26 คะแนน 4.00 บรรลุเปาหมาย 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

15 4.50 4.10 4.50 คะแนน 4.10 คะแนน 4.00 บรรลุเปาหมาย 4.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร 
15-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร 
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กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ไมตองประเมิน 
 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ ของสถาบัน   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน   ..... ขอ 
เกณฑการพิจารณา 
ขอ เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับ

การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
 5. ผูเรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ 
 

ผลการดําเนินงาน 
อยูระหวางดําเนินการ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.1 - ...... ขอ - ...คะแนน 4 ขอ ไม/บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

179 

ตัวบงช้ีท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  คาคะแนน 4.00   ผลการดําเนินงาน   4.10 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร  ใชขอมูลผลการสํารวจการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการ
ประเมินคุณลักษณตามอัตลักษณมีคาเฉลี่ย 4.10 ได 4.10 คะแนน 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ลาํดับ รายการ ผลการดําเนนิงาน 

ปการศึกษา 2554 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณตามอัตลักษณ 72 
2 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณตามอัตลักษณ 

(คะแนนเต็ม 5) 
4.10  

3 จํานวนผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 72  
4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณตามอัตลักษณ n/a 

5 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5) 

n/a 

6 จํานวนผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม n/a 
7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณตามอัตลักษณ n/a 

8 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม 5) 

n/a 

9 จํานวนผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม n/a 
10 รวมจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 438  
11 รวมจํานวนผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  72 
12 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณตามอัตลักษณ 4.10  
13 รวมจํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 72  
14 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม 5) 4.10 

หมายเหตุ: n/a  รอผลจากกองแผนงาน มก. 
 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2554 
การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.2 4.17 4.10 4.17 
คะแนน 

4.10 
คะแนน 

4.00 บรรลุ
เปาหมาย 

4.00 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ประจําปการศึกษา 2554 
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กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณองสถาบัน        

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนินงาน   ..... ขอ 
เกณฑการพิจารณา 

ขอ เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ จุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 4. ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผลกระทบท่ีเกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 

ผลการดําเนินงาน 
อยูระหวางดําเนินการ 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

17 - ...... ขอ - …. คะแนน 4 ขอ ไม/บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
17-1-1  
17-2-1  
17-3-1  
17-4-1  
17-5-1  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีท่ี 18  ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 

ตัวบงช้ีท่ี 18.1 ผลการ ช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  4 ขอ  ผลการดําเนินงาน    4 ขอ 
เกณฑการพิจารณา 
ขอ เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร  มีผลการดําเนินงาน 4 ขอ ดังนี้ 
 

ขอ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
สถาบันวิชาการดานสหกรณมีการดําเนินการโครงการท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอ

หนวยงาน/มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ดังนี้ 

1) โครงการของขวญัปใหม 
การดําเนินการโครงการของขวัญปใหมเพ่ือจัดจําหนายของขวัญปใหมแกประชาคม มก. 

โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) การประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมของโครงการราน Farmer Shop 
ใหเปนท่ีรูจักในกลุมประชาคม มก. 2) รณรงคใหประชาคมและหนวยงานอุดหนุนสินคาเกษตรแปรรูปไทยจาก
ผูประกอบการ SMEs โอทอป สหกรณ และกลุมเกษตรกรท่ีเปนภาคีพันธมิตรในโครงการราน Farmer Shop 
ในราคามิตรภาพ 3) การรณรงคใหประชาคมหันมาใชถุงปานรักษโลกเปนบรรจุภัณฑในการใชอวยพรปใหม 
(ปท่ีผานมารณรงคใหใชตะกราสานจากผักตบชวาของกลุมเกษตรกร) 

ในการดําเนินกิจกรรมไดมีการวางแผน จัดหาสินคา และบรรจุภัณฑจากสถาบัน
เกษตรกรและภาคีพันธมิตร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคแกประชาคมผานสื่ออินเตอรเน็ทหนาเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาการดานสหกรณ การจัดทําโบชัวรและนําไปประชาสัมพันธกับหนวยงาน
ตาง ๆ โดยมีนิสิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณเขารวมโครงการ 

การจัดจําหนายโครงการของขวัญปใหมดําเนินการระหวางวันท่ี 19-29 ธันวาคม 2554 
โดยประชาคมและหนวยงานท่ีสนใจสามารถสั่งซ้ือได 2 ชองทาง คือ สั่งของลวงหนา และมาซ้ือท่ีบูท โครงการ
ของขวัญปใหม หนาอาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2) โครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ 
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การดําเนินการโครงการจําหนายอาหารสุขภาพเปนไปภายใตกิจกรรมราน Farmer Shop 
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญท่ีจะรณรงคใหประชาคม มก.ใสใจในการรับประทานอาหารท่ีปรุงจากผักสด และ
อาหารท่ีดีตอสุขภาพ ในรอบปการศึกษา 2554 ไดจัดโครงการจําหนายอาหารสุขภาพข้ึน 2 ครั้งในระหวาง
วันท่ี 27 กุมภาพันธ-2 มีนาคม 2555 และวันท่ี 5-9 มีนาคม 2555 

ข้ันตอนการดําเนินงานเปนไปตามกระบวนการ PDCA กลาวคือ มีการวางแผนเตรียมการใน
การประสานงานหนวยงานและผูเก่ียวของดานสถานท่ี ภาคีพันธมิตร ผูประกอบการอาหารสุขภาพการ
ประชาสัมพันธแกประชาคม ตลอดจนการประมาณการรายได-คาใชจาย และมอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ในสวนงานตาง ๆ  

ในชวงการดําเนินการ ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดเชิญคณาจารยจากคณะ
ตาง ๆ และตัวแทนจาก Thai PBS มารวมเวทีเรียนรูท้ังสิ้น 3 ครั้ง มีแขกรับเชิญในมหาวิทยาลัย 23 คน แขกผู
มีเกียรติภายนอก 7 คน ซ่ึงผลการสนทนากลุมเปาหมายไดรับการตอบรับและเห็นดวยกับการจัดใหมีโครงการ
อาหารสุขภาพ (18.1.1.1) 

 
ขอ 2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

จากผลการดําเนินการโครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพภายใต
โครงการราน Farmer Shop พบวา โครงการของขวัญปใหมและโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ มีการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผน และบรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 (18.1.2.1) 
 

ขอ 3 มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
โครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพมีผลการดําเนินงานท่ีมี

ประโยชนและสรางคุณคาตอบุคลากรสถาบันและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
- ผลการดําเนินงานโครงการของขวัญปใหม มีดังนี้ 

 1) หนวยงานท่ีสั่งซ้ือ 5 หนวยงาน มูลคาสินคาท่ีจําหนายได  30,770 บาท ไดแก 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กองคลงั มก. ภาควิชาสหกรณ  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 

2) ยอดจําหนายโครงการของขวัญปใหมรวมท้ังสิ้น 119,050 บาท 
3) ผลการดําเนินงานสามารถรณรงคใหประชาคมหันมาอุดหนุนสินคาเกษตรแปรรูปของ

สถาบันเกษตรกร และใสใจในการลดปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมดวยการใชถุงปานรักษโลก ผลการประเมินความ
คิดเห็นของผูสนใจ  100 ราย มีความคิดเห็นตอโครงการในระดับดมีาก 

- ผลการดําเนินการโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ ชวยสรางประโยชนและสรางคุณคาตอ
บุคลากรสถาบันและประชาคมในมก.ไดบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ท่ีปรุงจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ 
ไดแก ผักอินทรียท่ีไมใชสารเคมี สงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภค และยังชวยรักษาสิ่งแวดลอม มียอดจําหนาย 
รวมท้ังสิ้น 55,224 บาท มีนิสิต ประชาคมคณะเศรษฐศาสตรเขามาอุดหนุนรวมท้ังสิ้น 326 คน และผลการ
ประเมินความคิดเห็นจํานวน 71 ราย เห็นดวยเปนอยางมากกับการดําเนินการโครงการดังกลาว (18.1.3.1) 

 
ขอ 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

โครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพมีผลการดําเนินงานท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
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- เปนหนวยงานตนแบบในการนําบรรจุภัณฑ (ถุงปานรักษโลก) ท่ีชวยอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  มาใชบรรจุสินคาแทนกระเชาท่ีมักจะถูกท้ิงเม่ือผานพนเทศกาล  

- ประชาคม มก. และหนวยงานท่ีมาอุดหนุนเกิดความรูสึกท่ีดีตอสถาบัน ท่ีใหความสําคัญ
กับการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชวงเวลาท่ีโลกตองประสบกับวิกฤตตางๆ และยังเปนการชวยปลุก
และกระตุนจิตสํานึกของประชาคมใหคํานึงถึงสุขภาพของตนเอง และสิ่งแวดลอมมากข้ึน (18.1.4.1) 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.1 - 4 ขอ - 4 คะแนน 4 ขอ บรรลุ
เปาหมาย 

4ขอ 

 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอางอิง 
1 18.1.1 โครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ 
2 18.2.1 แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการราน Farmer Shop  
3 18.3.1 สรุปผลโครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ 
4 18.4.1 สรุปผลโครงการของขวัญปใหม และโครงการสัปดาหอาหารสุขภาพ 
5 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 
4-5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 18.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
เปาหมาย  4 ขอ ผลการดําเนนงาน      5 ขอ 
เกณฑการพิจารณา 
ขอ เกณฑการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 คณะเศรษฐศาสตร โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ 
ดังนี้ 

ขอ 1 สถาบันมีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกรผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (18.2-1-1) 
ไดแก โครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน เปนตน 

 
ขอ 2 การดําเนินงานโครงการสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว รอยละ 100 (18.2-2-1) 
 
ขอ 3 โครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน มีเครือขายเขารวมจํานวนท้ังสิ้น 6 เครือขาย 

ประกอบดวย 1. เครือขายคลองจินดาพัฒนายั่งยืน 2. กลุม OTOP ไรขิง 3. กลุมผลิตภัณฑชีวภาพ ต. สามพราน  
4. กลุม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ จ. นครปฐม 5. กลุมเกษตรอินทรีย ต. ยายชา และ  6.เครือขายกลุมปลูกขาว
อินทรีย โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูในการยกระดับความรูและทักษะในการพัฒนาการผลิตแกเกษตรกรผูผลิต
สินคาเกษตรของภาคีเครือขาย คอยๆปรับเปลี่ยนยกระดับการทําเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย การทํา
ความเขาใจใหเกษตรกรมีจิตสํานึก มีความซ่ือสัตยตออาชีพเกษตร ซ่ึงไดดําเนินการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูสู
ชุมชน โดยการจัดองคความรูในแขนงตางๆ เปนปฏิทินเรียนรูประจําเดือน โดยมีการติดตอประสานวิทยากรผู
ท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการเฉพาะทาง มาเปนผูถายทอดองคความรู ท้ังนักวิชาการจากหนวยงานของ
รัฐ ตลอดจนปราชญชาวบานผูมีประสบการณมาเปนผูถายทอด เพ่ือใหไดประโยชนท้ังตัวเกษตรกรผูผลิตและ
ตัวผูบริโภค (18.2-3-1) 

ขอ 4 เครือขายท่ีเขารวมโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน  นําความรูท่ีไดจากศูนยเรียนรู
นําไปพัฒนาการผลิตของตนเอง และกลุม ท่ีคอย ๆ มีการปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรปลอดภัยสูเกษตร
อินทรีย (18.2-4-1) 

 
ขอ 5 การดําเนินการโครงการดังกลาวกอใหเกิดการยกระดับความรูและทักษะในการพัฒนาการ

ผลิตสินคาเกษตรแกเกษตรกรผูผลิตท่ีเปนสมาชิกของภาคีเครือขาย จากการผลิตสินคาเกษตรพัฒนาสินคา
เกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย นําไปสูการอนุรักษสิ่งแวดลอม คืนความเปนธรรมชาติสูสิ่งแวดลอมอยาง
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ยั่งยืน การกระจายรายได สรางงานสูชุมชนสามพราน และสงเสริมความรวมมือภายในเครือขาย ชุมชน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการคาท่ีเปนธรรม (18.2-5-1) 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.2 - 5 ขอ - 5.00 
คะแนน 

4 ขอ ไม/บรรลุ
เปาหมาย 

4 ขอ 

 

รายการหลักฐาน 
ขอ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอางอิง 
1 18.2-1-1 แผนการดําเนินงานโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
2 18.2-2-1 ผลการดําเนินการโครงการ 
3 18.2-3-1 รายงานโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 
4 18.2-4-1 รายงานโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 
5 18.2-5-1 รายงานโครงการกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 
4-5 ขอ 
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บทท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน 
ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการ
บริหารจัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชี้ท้ังหมด 24 ตัวบงชี้ 
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 
1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุ
เปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน  
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 
ตัวบงชี้ และ สมศ. จํานวน 19 ตัวบงชี้ รวมท้ังหมด 36 ตัวบงชี้ ( ยกเวน ตัวบงชี้ท่ี 3.3 , 12, 15, 16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2) โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี หาก
พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางท่ี 

คณะเศรษฐศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน สามารถสะทอนผล
การดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร ดังนี้ 

• การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวา ผลการประเมินตาม สกอ.+ มก. มี
คะแนนเฉลี่ย 4.21 อยูในระดับดี ผลการประเมินตาม สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับดีในสวนของผล
การประเมิน ตาม สมศ. มีคาเฉลี่ย 3.41 อยูในระดับพอใช 

• การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวา ผลการประเมินตาม สกอ.+ มก. มีคะแนน
เฉลี่ย 4.33 อยูในระดับดี ผลการประเมินตาม สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยูในระดับดี ในสวนของผลการ
ประเมิน ตาม สมศ. มีคาเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับดี 

• การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ผลการประเมินตาม 
สกอ.+ มก. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ผลการประเมินตาม สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก ในสวนของผลการประเมิน ตาม สมศ. มีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก 
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• การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ผลการประเมิน
ตาม สกอ.+ มก. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก ผลการประเมินตาม สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใน
ระดับดีมาก ในสวนของผลการประเมิน ตาม สมศ. มีคาเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี 

 
การประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ  
 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 24 
ตัวบงชี้ โดยผลการประเมิน มีคาเฉลี่ย 4.21 อยูในระดับดี ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินมีมีคาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบงชี้ ผลการประเมิน
มีคาเฉลี่ย 4.03 อยูในระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.10 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดี โดยมีรายละเอียดตาม 9 องคประกอบ ดังตารางท่ี 45 และ 46 
 

ตารางท่ี 45 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ ตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 
 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ 

- ตัวบงชี้ที่ 1.1 ตัวบงชี้ สมศ.  
ที่ 16.1,16.2 และ 17 

1+3 

2 การเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3 และ 2.5 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6 และ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 1, 2, 3, 4 และ 14 

8+5 

3 การพัฒนานิสิต - ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 - 3 
4 การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5, 6 และ 7 3+3 
5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

- 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.2  ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8, 9 และ 
18.1,18.2 

2+4 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 และ 11 1+2 
7 การบริหารและจัดการ - ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.3และ 7.4 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 4+1 
8 การเงินและงบ ประมาณ - ตัวบงชี้ที่ 8.1 - 1 
9 ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ 

- ตัวบงชี้ที่ 9.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 1+1 

รวม(ตัวบงช้ี) 4 19 1+19 24+19 
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ตารางท่ี 46 ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก.

สกอ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก.

สกอ. สมศ. รวม

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี ดี ดี - ดี

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.45 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.41 3.51 4.00 3.44 3.53 4.38 4.38 3.41 4.00 4.17 4.17 3.44 3.89 ดี ดี พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต - - 3.00 3.00 3.00 2.67 2.50 2.50 - - - - - - 3.00 3.00 - 3.00 2.67 2.50 - 2.50 พอใช พอใช - พอใช พอใช ตอง

ปรับปรุง
- ตอง

ปรับปรุง

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.49 4.49 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.49 4.41 4.33 4.33 4.39 4.36 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ

แกสังคม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33 3.00 3.00 4.00 3.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ - - 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 - 3.76 3.76 4.00 4.00 3.76 3.95 4.25 4.25 3.76 4.15 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.26 - - 4.10 - 4.00 4.00 4.26 4.00 4.00 4.00 4.10 4.00 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.59 4.16 4.22 4.22 3.95 4.00 4.00 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.01 4.21 4.26 4.04 4.17 4.06 4.10 4.02 4.07

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

คณะ กรรมการ

องคประกอบคุณภาพ

กรรมการ

กระบวนการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา

คณะ กรรมการคณะ

ผลผลิต

กรรมการคณะ

รวม
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูใน
ระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูใน ระดับดี หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี  47 
และ 48 
 

ตารางท่ี 47 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 
 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - 

 
- ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้  

สมศ.ที่ 1, 2, 3 และ 4 
1+4 

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.4, 7.1, 7.3, 
7.4, 8.1 และ 9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 13 7+1 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.5 
และ 4.3 

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
16.1, 16.2, 17 และ 18.1, 18.2 

14+11 

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู และ
สังคมแหงการเรียนรู 

- 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 7.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5, 6 และ 7 2+3 

รวม (ตัวบงช้ี) 4 19 1+19 24+19 

 

ตารางท่ี 48 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต - - - - - - - - 4.00 3.20 3.36 4.00 3.20 3.36 4.00 4.00 3.20 3.36 4.00 4.00 3.20 3.36 ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี พอใช พอใช

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา

4.50 4.59 4.06 4.13 4.13 3.82 3.88 3.88 - 4.32 4.33 - 4.32 4.36 4.14 4.20 4.32 4.23 3.97 4.02 4.32 4.10 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา

- - 4.00 4.00 4.00 3.86 3.86 3.86 - 3.76 3.76 - 3.76 3.76 4.00 4.00 3.76 3.97 3.86 3.86 3.76 3.85 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา

4.50 4.59 4.10 4.22 4.22 3.80 3.89 3.89 - 4.42 4.45 - 4.42 4.48 4.21 4.31 4.42 4.35 4.02 4.10 4.42 4.21 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.49 4.49 - 4.39 4.39 5.00 5.00 4.49 4.70 5.00 5.00 4.39 4.63 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.59 4.16 4.22 4.22 3.95 4.00 4.00 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.01 4.21 4.26 4.04 4.17 4.06 4.10 4.02 4.07 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

กรรมการ

ผลผลิต
คณะ กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554

รวมกระบวนการ

มาตรฐาน

ปจจัยนําเขา
คณะ กรรมการ คณะ คณะ กรรมการ

ผลการประเมิน
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ผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร ดังนี้ 

• มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  พบวา ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. ผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี  และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 3.20 อยูในระดับพอใช 

• มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  พบวา ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยูในระดับดีและตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมี คะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู
ในระดับดี 

• มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  พบวา ตามตัว
บงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผล
การประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับดี 

 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน 
และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดของ สกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมี คะแนนเฉลี่ย 
4.04 อยูใน ระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.07 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 49 และ 50 
 

ตารางท่ี 49 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของตาม มุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

องคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ดานนิสิตและผูมีสวนได 
สวนเสีย 

- 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 
3.3, 5.1 และ 5.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้ สมศ. ที่ 
1, 2, 3, 4, 8, 9 และ 18.1, 18.2 

8+8 

2. ดานกระบวนการภายใน ตัวบงชี้ที่ 2.5 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.4, 4.1, 
6.1, 7.1, 7.3, 7.4 และ 9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10, 11, 13, 15, 
16.1, 16.2 และ 17 

10+7 

3. ดานการเงิน ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 8.1 - 2 
4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 7.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5, 6, 7 และ 14 4+4 

รวม (ตัวบงช้ี) 4 19 1+19 24+19 

 

ตารางท่ี 50 ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 

คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย - - 4.14 4.33 4.33 4.00 4.17 4.17 4.00 3.80 3.83 4.00 3.80 3.83 4.13 4.29 3.80 4.06 4.00 4.14 3.80 3.98 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

2. ดานกระบวนการภายใน 4.00 4.00 3.89 3.89 3.89 3.56 3.56 3.56 - 4.01 3.92 - 3.97 3.92 3.90 3.90 4.01 3.90 3.60 3.60 3.97 3.67 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม

4.50 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.43 4.43 - 4.39 4.39 4.75 4.75 4.43 4.59 4.84 4.84 4.39 4.61 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.59 4.16 4.22 4.22 3.95 4.00 4.00 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.01 4.21 4.26 4.04 4.17 4.06 4.10 4.02 4.07

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

ผลผลิต
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการกรรมการ

รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554มุมมองดานการบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา
คณะ กรรมการ คณะ

ผลการประเมิน

กระบวนการ
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ผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร ดังนี้ 

 

• ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  พบวา ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ.  ผลการประเมิน มี
คะแนนเฉลี่ย 4.29 อยูในระดับดีและตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 อยูในระดับดี 

• ดานกระบวนการภายใน  พบวา ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.90 อยูในระดับดีและตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับดี 

• ดานการเงิน  พบวา ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูใน
ระดับดีมากท้ังนี้ไมมีตัวบงชี้ของ สมศ.  

• ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  พบวา  ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.75 อยูในระดับดีมากและตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการประเมินมี คะแนนเฉลี่ย 4.43 
อยูในระดับดี 

 
การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองดาน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ  สกอ. มี คะแนนเฉลี่ย 4.26 อยูใน ระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผล
การประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.04 อยูในระดับดี หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงชี้
ท่ีกําหนดของ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับดี และผลประเมินตามตัวบงชี้ของ สมศ. มี คะแนนเฉลี่ย 
4.02 อยูในระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 51 และ 52 
 

ตารางท่ี 51 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของตาม มุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
 

องคประกอบคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

(1) ดานกายภาพ ตัวบงชี้ที่ 2.5 - - 1 
(2) ดานวิชาการ ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.4 และ 2.6 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 5+1 
(3) ดานการเงิน  ตัวบงชี้ที่ 8.1   
(4) ดานการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 และ 9.1 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13, 15, 
16.1, 16.2 และ 17 

6+5 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ดานการผลิตบณัฑิต  ตัวบงชี้ที่ 2.7, 3.1, 3.2 

และ 3.3 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัวบงชี้ สม
ศ. ที่ 1, 2, 3 และ 4 

5+4 
 

(2) ดานการวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5, 6 และ 7 3+3 

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8, 9 และ 
18.1, 18.2 

2+4 
 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 และ 11 1+2 

รวม (ตัวบงช้ี) 4 19 1+19 24+19 
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ตารางท่ี 52 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
 

คณะ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน

การจัดการศึกษา

4.34 4.45 4.20 4.20 4.20 4.10 4.10 4.10 - 4.09 4.00 - 4.09 4.08 4.23 4.23 4.09 4.20 4.18 4.18 4.09 4.17 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   1) ดานกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี ดี - ดี ดี ดี - ดี

   2) ดานวิชาการ 4.50 4.67 4.33 4.33 4.33 3.67 3.67 3.67 - 4.25 4.25 - 4.40 4.40 4.40 4.40 4.25 4.38 4.07 4.07 4.40 4.12 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   3) ดานการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก - ดีมาก

   4) ดานการบริหารจัดการ - - 4.00 4.00 4.00 4.17 4.17 4.17 - 4.01 3.76 - 3.93 3.76 4.00 4.00 4.01 3.97 4.17 4.17 3.93 4.11 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.11 4.25 4.25 3.78 3.88 3.88 4.00 4.03 4.02 4.00 4.00 4.00 4.18 4.30 4.03 4.16 3.91 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - - 3.50 3.67 3.67 3.25 3.33 3.33 4.00 3.20 3.36 4.00 3.20 3.36 3.60 3.75 3.20 3.48 3.40 3.50 3.20 3.35 ดี ดี พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช

   2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.49 4.49 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.49 4.41 4.33 4.33 4.39 4.36 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

   3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.33 3.00 3.00 4.00 3.67 ดีมาก ดีมาก ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี

เฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.59 4.16 4.22 4.22 3.95 4.00 4.00 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.01 4.21 4.26 4.04 4.17 4.06 4.10 4.02 4.07

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

กระบวนการ

กรรมการ

ผลผลิต

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554

รวม

คณะ กรรมการ

ปจจัยนําเขา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ผลการประเมิน

คณะ

 
ผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร ดังนี้ 

• มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ในภาพรวมพบวา ตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดของสกอ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.09 อยูในระดับดี ซ่ึงประกอบดวย 

- ดานกายภาพ ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี ไมมีตัวบงชี้
ของ สมศ. 

- ดานวิชาการ  ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. มี คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยูใน ระดับดี และตาม     
ตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดี 

- ดานการเงิน ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. และ มก. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก
ไมมีตัวบงชี้ของ สมศ. 

- ดานการบริหารจัดการ ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี 
และตามตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับดี 

 

• มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในภาพรวมพบวา ตามตัวบงชี้
ท่ีกําหนดของสกอ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.30 อยูในระดับดี และตามตัวบงชี้ของ สมศ. ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยูในระดับดี ซ่ึงประกอบดวย 
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- ดานการผลิตบัณฑิต ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 อยูในระดับดี และ
ตามตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.20 อยูในระดับพอใช 

- ดานการวิจัย  ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ สกอ. มี คะแนนเฉลี่ย 4.33 อยูใน ระดับดี และตาม     
ตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 อยูในระดับดี 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 อยูในระดับดีมาก และตามตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับดีมาก 

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของสกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 อยูในระดับดีมาก และตามตัวบงชี้ของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี 

 
ประสิทธิผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 
ในสวนของการประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานแยกตามองคประกอบคุณภาพ  9 ดาน ตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา  มุมมองดานการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไมวา
จะประเมินตาม ตัวบงชี้ของมก.  ประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. คณะเศรษฐศาสตร  มีคะแนนรวมอยูใน
เกณฑดีท้ังหมด อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณารายละเอียดจะพบวาควรพัฒนาในประเด็นตอไปนี้ 

 
1) คณะควรมีการติดตาม ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
2) คณะควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธตาม เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว

ปละ 1ครั้งและรายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 

3) ควรมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
4) คณะควรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มาใชในการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนองตามความตองการของ
ผูรับบริการ 

5) คณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาคณะฯ ควรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาและ
พัฒนานิสิต ตาม เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว อยางนอยปการศึกษา ละ 2 ครั้ง และควรมีการ
ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาทุกป 

6) คณะควรมีการติดตามและประเมินผล สําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือ นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง 

7) คณะควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนตอไป 

8) คณะควรมีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ 

9) คณะควรปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ให
เหมาะสมและนาํมาใช เพ่ือลดความเสี่ยงในการดําเนินงานดานตางๆ 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 
 

การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง    จุดท่ี
ควรพัฒนา และแนวทางแกไข ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังตารางท่ี 53  

 

ตารางท่ี 53 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางแกไข ในแตละองคประกอบ  
 

องคประกอบ ผลการวิเคราะหตนเอง ปการศึกษา 2554 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 

จุดแข็ง 1. มีคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะซึ่งมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและดําเนินงาน
ของคณะ รวมถึงมีการกําหนดตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน โดยมีการยึด   
อัตลักษณตาม IDKU ซึ่งสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และของชาติโดยมุงเนนท่ีกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเปนหลัก 

2. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรยึดถือกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 
3. มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เพ่ือกอใหเกิดการมองภาพรวมท่ีเช่ือมโยงกล

ยุทธตางๆ เขาดวยกัน อีกท้ังยังสามารถใชเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย 
4. มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานผนวกกับวิสัยทัศนของผูบริหาร เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
5. มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรมายังแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการขับเคลื่อนแผนในรูป

คณะกรรมการ ตามภารกิจตางๆ ในทุกๆ ดาน 
จดุท่ีควรพัฒนา 1. การประเมินผลโครงการยังขาดความครบถวน ในระดับหนวยงานยอยของคณะ บางหนวยงานมี

การประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนงาน นอกจากน้ียงัขาดหลกัฐานการนําผลการประเมนิไปใช
ปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

 2. หนวยงานในคณะ สวนมากยังติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําป ยังไม
ครบ ปละ 2 ครั้ง และยังขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
3. พบปญหาบางสวนในการถายทอดแผนยุทธศาสตรของคณะ ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในคณะ 

แนวทางแกไข 1. ควรปรบัปรงุกระบวนการรวบรวมขอมลู ระบบการตดิตามและประเมนิผลใหเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด 

2. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
องคประกอบท่ี 2 การผลติบัณฑติ 

จุดแข็ง 1. มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีการ
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  

2. มีหลักสูตรหลากหลายท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังหลักสูตรภาษาไทย 
และหลักสูตรนานาชาต ิ

3. มีการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการและการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ เชน การศึกษาตอการทําวิจัย การฝกอบรม และ การศึกษาดูงาน  

4. มีคณาจารยท่ีเช่ียวชาญในแตละสาขาเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
5. สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
6. มีการจัดการฝกงาน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณนิสิตในทุกระดับ

การศึกษา 
7. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมท้ังการแลกเปลี่ยน

นิสิต และบุคลากร 
8. มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมเสริมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งตอบสนองตอการผลิต

บัณฑิตท่ีพึงประสงคและมีคุณภาพ 
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จดุท่ีควรพัฒนา 1. จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมีนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 

 2. การเขียนตําราเรียน ผลงานทางดานวิชาการของอาจารยมีนอย 
 3. ยังขาดการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมระดับ

คณะฯ ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 
4. ยังขาดการพัฒนาทักษะการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติใหแกนิสิตบัณฑิตศึกษา 
5. นิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการยังมีนอย 

แนวทางแกไข 1. ควรสงเสริมและสนับสนุน ใหอาจารยผลิตตําราและเอกสารวิชาการ เพ่ือประโยชนท้ังทางดาน
การสรางองคความรู การใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนและการกาวเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการในระดับสูงข้ึนไป 

 2. ควรมีการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมระดับ
คณะฯ ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

3. ควรพัฒนาทักษะการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธเพ่ือการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
ใหแกนิสิตบัณฑิตศึกษา 

4. ควรสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
องคประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพัฒนานสิติ 

จุดแข็ง 1. มีโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต และเปดโอกาสใหนิสิตไดมีประสบการณจริ  
2. มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตอยางครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของนิสิตท่ีพึงประสงค 
3. มีความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนของการฝกงานของนิสิต เพ่ือใหมีการนําความรู

ไปใชในประสบการณจริง รวมถึงมีการจัดโครงการศึกษาดูงานใหกับนิสิตท้ังในและตางประเทศ 
4. มีการประเมินผลระบบอาจารยท่ีปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษาในระดับ

ภาควิชา 
จดุท่ีควรพัฒนา 1. การประเมนิผลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิตยังไมครบถวนและยังขาดการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในระดับภาควิชาและคณะ 
2. การเขารวมแขงขันของนิสิตในระดับชาติและนานาชาติยังมีนอย 
3. ยังขาดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา 

แนวทางแกไข 1. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในระดับภาควิชาและคณะ 
2. ขอมูลการประเมินผลระบบอาจารยท่ีปรึกษาควรมีการรวบรวมในระดับคณะดวย 
3. ควรนําปญหาและอุปสรรคท่ีพบมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมากข้ึน 
4. ควรมีระบบและกลไกกระตุนการเขารวมแขงขันของนิสิตในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน 
5. ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา 

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 
จุดแข็ง 1. สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนมีความรวมมือดาน

งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
2. มกีระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค โดยมี

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ท่ีสนับสนุนการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

3. คณาจารยมีศักยภาพสามารถทําวิจัยไดหลากหลายดานของ องคความรูดานเศรษฐศาสตร ซึ่ง
สงผลใหมีผลงานวิจัยหลากหลายตั้งแตในระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาต ิ

4. มีทุนสนับสนุนในการทําวิจัย และนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศของ
คณาจารยในคณะ เพ่ือเปนการสงเสริมใหคณาจารยเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณชนใน
ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งข้ึน 
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5. มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย การบริการทางวิชาการ และการเรียนการสอน 

จดุท่ีควรพัฒนา 1. จํานวนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติท่ีมี 
Impact Factor สูง ยังมีนอย  

2. งานวิจัยท่ีมีแหลงเงินทุนจากภายนอกกระจุกตัวอยูในกลุมอาจารยจํานวนหน่ึงเทาน้ัน 
แนวทางแกไข 1. ควรสนับสนุนและผลักดันใหอาจารยสงบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท่ีมี Impact 

Factor สูง มากยิ่งข้ึน เชน ใหทุนสนับสนุนหรือใหรางวัลเปนการจูงใจใหกับอาจารยท่ีมีผลงาน
ดีเดน 

2. ควรมีกระบวนการกระจายงานวิจัยไปยังอาจารยท้ังคณะใหมากข้ึน เพ่ือลดการกระจุกตัวของ
งานวิจัย และสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมใหมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
จุดแข็ง 1. คณะมีศักยภาพสูงทางบริการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตรประยุกต และไดรับการยอมรับในวง

วิชาการและสังคม  ตลอดจนมีความสามารถสรางเครือขาย 
2. มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในสาขาท่ีเก่ียวของ ในการจัดการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมในรูปการฝกอบรม สัมมนา ประชุม ในระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติอยาง
ตอเน่ือง 

3. มีสถาบันวิชาการดานสหกรณท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณในลักษณะของการเช่ือมโยงเครือขาย
ตั้งแตระดับสูงจนถึงรากหญา  

4. สามารถนําโครงการบริการวิชาการมาเช่ือมโยง ตอยอดจากงานวิจัย และบูรณาการเขากับการ
เรยีนการสอน 

จดุท่ีควรพัฒนา 1. ขาดระบบและกลไกการขับเคลือ่นแผนงานดานบรกิารวิชาการในระดบัคณะ  
แนวทางแกไข 1. ควรสรางระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนงานดานบริการวิชาการแกสังคมในระดับคณะ 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและหลากหลายรูปแบบ 

2. มีเอกลักษณเฉพาะของคณะ เชน มีชุดปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีสายสนับสนุน มีเสื้อท่ีมีสัญลักษณ
ของคณะ 

จดุท่ีควรพัฒนา 1. การสงเสริมวัฒนธรรมพ้ืนฐานใหแกนิสิต เชน การแตงกายใหถูกระเบียบและเหมาะสม การ
เคารพอาจารย มารยาทในท่ีสาธารณะ 

2. การบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิตยัง
มีนอย 

แนวทางแกไข 1. ควรสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงเหตุและผลของการปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และมีกลไกใหนิสิตรุนพ่ีเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงการแตงกายใหถูกระเบียบ 
และเหมาะสม การเคารพอาจารย มารยาทในท่ีสาธารณะ 

2. ควรสงเสริมใหเกิดการบูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนิสิตใหมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จุดแข็ง 1. คณะมีการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยใชกลไกคณะกรรมการชุด

ตางๆ 
2. มีการจัดทําแผนงานประจําปท่ีชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามแผนงานรวมท้ังการติดตามผล

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย 
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาท้ังดานอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

จดุท่ีควรพัฒนา 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ยังไมสามารถนํามาใชงาน
ไดอยางสมบูรณ 
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2. ยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินการจัดการความรูตามข้ันตอนการพัฒนาสูสถาบันแหงการ

เรียนรู 
3. กรอบแสดงข้ันตอนการทํางาน กฎระเบียบ และระยะเวลาดาํเนินการ รวมถึงแบบฟอรม ควรมี

การพัฒนาปรบัปรงุ 
แนวทางแกไข 1. ควรดําเนินการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) มาใช

ภายในปงบประมาณ 2555   
2. ควรพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนเก่ียวกับจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสูสถาบันแหงการ

เรียนรู 
3. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหมีความละเอียดและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 1. มีการหารายไดจากภายนอก การจัดหาโครงการวิจัยโดยแสวงหาแหลงทุนภายนอก และการจัด

การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งสามารถนําไปสูการพ่ึงพาตนเองของหนวยงานได 
2. มีการจัดทํารายงานการเงินและงบประมาณ ตลอดจนสรุปยอดเงินคงเหลือประจําเดือน และมี

การตรวจสอบการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผน อีกท้ังรายงานใหแตละภาควิชาและ
คณะกรรมการประจําคณะไดรับทราบ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาสถานะการเงินปจจุบัน
มาวิเคราะหเพ่ือใชในการวางแผนการใชจายเงิน 

จดุท่ีควรพัฒนา 1. ขาดแผนกลยุทธทางการเงินท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตรของคณะ ท้ังในระดับคณะและ
หนวยงานยอยตางๆ 

แนวทางแกไข 1. ควรดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกันท้ังในระดับคณะและหนวยงานยอย
ภายในคณะ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 1. มกีารดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

2. บุคลากรทุกฝายภายในคณะมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะ 
จดุท่ีควรพัฒนา 1. การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ียังไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. การสงเสริมความเขาใจของบุคลากร ใหมีความเขาใจตรงกันในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานสามารถกระทําได
อยางเปนระบบและครบถวนตามแผนงาน 

แนวทางแกไข 1. นําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) มาใชประโยชนในการ
จัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

198 

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 
  

คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 255 5 เพ่ือ
ประเมินหนวยงานระดับภาควิชา และหนวยงาน สนับสนุน ซ่ึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได มีผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ รายะเอียดดังตารางท่ี 54 และ 55  

 

ตารางท่ี 54 ผลการวิเคราะหของหนวยงานระดับภาควิชา ตาม 9 องคประกอบ และคณะกรรมการประเมินฯ  
 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. มีแผนงานที่สอดรับกับปรัชญา วิสัยทัศน 
วัตถุประสงค โดยนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิผลไดอยางแทจริง เชื่อมโยงใน
ระดับคณะ ภาควิชาฯ และคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆในภาควิชาเศรษฐศาสตร 

2. มีบุคลากรหลักรับผิดชอบประสานงาน
เพือ่จดัทําแผน และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

3. มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนิน งาน
ของคณะกรรมการชุดตางๆ 

1. ไมไดรับความรวมมือจากผูมีสวนรวม
ในบางกิจกรรมเทาที่ควร 

2. คณะกรรมการบางชุดสงแผนงานที่
ปรับปรุงลาชากวาที่กําหนด 

3. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานในบางโครงการ/กจิกรรม
ยังไมเฉพาะเจาะจงเทาที่ควร 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมตอปมีมาก
เกินไป 

1. ควรดําเนินการจําแนกแผนงาน
ภาควิชาฯ ใหสอดคลองกับ
แผนงานใหมคณะฯ 

2. ควรมีการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเชื่อมโยง
กันเขาดวยกัน 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีแผนงานที่สอดรับกับปรัชญา 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค ที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงในระดับคณะ ภาควิชา และ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ในภาควิชา ทํา
ใหสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม 

1. มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ดําเนินงานในรอบป จํานวนมาก ไม
สอดคลองกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู
อยางจํากัดในปจจุบัน ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอการดําเนินพันธกิจดานอื่น ๆ ไดแก 
ดานการวิจัย การบริการทางวิชาการ 
รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย 

1. ภาควิชาควรใหความสําคัญในการ
ดําเนินการประเมินผลงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธของภาค และ
รายงานผลตอที่ประชุมภาควิชา 
(หรือคณะกรรมการบริหารของ
ภาควิชา) เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะที่นําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
ของภาควิชาที่เหมาะสมและ
ถูกตองตามกระบวนการ PDCA 

2. ภาควิชาควรมีการบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ
โดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มี
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
เกี่ยวของ เพื่อลดภาระและ
สอดคลอง เหมาะสมกับจํานวน
บุคลากรที่มีอยู 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. คณาจารยมีการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานและตัวบงชี้ความสําเร็จให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง 

2. มีคณะกรรมการโครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานในแผนงาน
ระดับกลุมยอยและภาพรวมทําหนาที่
ติดตามใหคณาจารยในภาควิชาฯ มีสวน
รวมในการดําเนินงานตามเปาหมาย  

3. มีรองหัวหนาภาควิชาฯ ทุกฝาย จะทํา
หนาที่กํากับดูแล และรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการชุดตางๆ ผานที่

- - 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ประชุมภาควิชาฯ 

4. คณาจารยในภาควิชาฯ มีสวนรับทราบ
และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการชุดตางๆ ผานที่
ประชุมภาควิชาฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ขาดการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปทั้ง 4 พันธกิจ 

2. ขาดแผนกลยุทธในการจูงใจใหนิสิต
สนใจเรียนดานเศรษฐศาสตรเกษตร 
และธุรกิจการเกษตร 

1. จัดทําการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับ
แผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 
พันธกิจ 

2. ควรหากลยุทธที่จะชักนําใหนิสิต
สนใจเรียนดานเศรษฐศาสตรเกษตร 
และธุรกิจการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ภาควิชา
สหกรณ 

- 1. ไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามตัว
บงชี้/เปาหมายที่กําหนดไวได 

2. การกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ 
ของภาควิชาสหกรณ ไมมีความ
สอดคลองกนั 

1. ควรดําเนินงานใหบรรลุตามตัว
บงชี้/เปาหมายที่กําหนดไวได 

2. ควรกําหนดเปาหมายในดานตาง 
ๆ ของภาควิชาสหกรณ ใหมีความ
สอดคลองกนั 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีแผนงานที่รองรับและสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงคและ
เชื่อมโยงกันในระดับคณะ ภาควิชา โดย
มีคณะกรรมการชุดตางๆ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงานให
เกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

1. ไมพบในเชิงประจักษของการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธของภาควิชาตอ
ผูบริหาร และที่ประชุมภาควิชา (หรือ
คณะกรรมการบริหารของภาควชิา) 
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

1. ภาควิชาควรดําเนินการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของ
ภาควิชาตอผูบริหารและที่ประชุม
ภาควิชา (หรือคณะกรรมการ
บริหารของภาควิชา) เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการนําไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนที่
กลยุทธ เพื่อชวยการแปลงแผนกล
ยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการ Balance Score 
Card 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. มีคณะกรรมการการศึกษาภาควิชา
เศรษฐศาสตร เพื่อดูแลภาระงานดาน
การเรียนการสอนในภาพรวมให
เชื่อมโยงกันในทุกระดับการศึกษา 

2. ภาควิชาฯ มีความตระหนักถึงเร่ือง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
การเสริมทกัษะการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตร  

 
3. มีเตรียมการเปดรายวิชาใหมในระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อความหลากหลายของ
วิชาเรียนในหลักสูตร และมีการ
เตรียมการเพื่อเปดวิชาเรียนที่นิสิตมี
ความสนใจเพิ่มขึ้น 

 

- 1. ควรมีการเปรียบเทียบจํานวน
นิสิตที่งดเรียนและสอบไมผานใน
รายวิชาที่เปดจํานวนหมูเรียน
เพิ่มขึ้น 

2. ควรมีการปรับปรุงหรือจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนใหเปน
เอกสารหลัก สําหรับใชในวิชาที่มี
การเรียนการสอนหลายหมูเรียน 

 



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

200 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
4. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน โดยการเปด
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต ภาค
ภาษาอังกฤษ  

5. มีการมอบรางวัลเรียนดีใหกับนิสิตทุก
ระดับการศึกษา 

6. มีการใหโอกาสนิสิตระดับปริญญาตรีเขา
มาชวยงานวิจัยของอาจารย และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทําวิจัยใหกับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เชน Thesis 
Camp การอบรมการอานบทความ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตปริญญาเอก IS 
Camp และการอบรมเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร  สําหรับนิสิตระดับปริญญา
โท 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการวิเคราะหอัตรากําลังของบุคลากร
สายวิชาการเพื่อบรรจุทดแทนอาจารยที่
เกษียณอายุราชการ ตามหมวดวิชาหลัก
เพื่อทดแทนในหมวดวิชานั้น ๆ ทําให
ระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เปนไปอยางตอเนื่อง 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่ดี ซ่ึงทําใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอดุมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3. มีสัดสวนของคณาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกสูงกวาเกณฑที่
กําหนด 

4. มีระบบและกลไกที่ดีในการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

5. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและ
สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. ไมพบระบบการติดตามการนําความรู
ความสามารถของคณาจารยและ
บุคลากรที่ไดจากการพัฒนาในรูปแบบ
ตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

2. การพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ เพื่อนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ ยังไมไดมีการดําเนินงานที่
เปนรูปธรรมเทาที่ควรและไมพบการ
ติดตามผลการดําเนนิงาน 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามผลการพัฒนาความรู
ความสามารถของคณาจารยและ
บุคลากรมาใชในการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาทักษะการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธเพื่อ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ ควรดําเนินการใหเปน
รูปธรรมและมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ เพื่อใหสามารถนําผล
มาประเมินและพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

3. ภาควิชาควรมีการทบทวนและมี
ระบบและกลไกในการลดภาระ
การสอนของอาจารย เพื่อให
อาจารยไดมีโอกาสไปทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู เพื่อใหสามารถ
ทํางานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนไดมากขึ้น 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. ภาควิชาฯ มีหลักสูตรครบทุกระดับ
รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ 

2. มีคณาจารยที่เชี่ยวชาญทาง
เศรษฐศาสตรการเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. มีการเปดโอกาสใหอาจารยเขารวม
ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน และศึกษาตอ 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานการเรียน
การสอนของอาจารยอยางตอเนื่อง 

 

1. อาจารยมีการขอตําแหนงทางวิชาการ  
จํานวนนอย 

 

1. สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการดําเนินการดานหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับ และมี
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตโดยมีคณะกรรมการทวนสอบที่มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามามีสวนรวม 
ทําใหไดผลทบทวนสอบที่แมนตรง 

3. มีการทําวิจัยสถาบันเพื่อประเมินความ
คิดเห็น ความตองการของผูใชบัณฑิต ผู
มีสวนไดสวนเสีย และมีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

4. มีสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 

5. มีระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน สามารถ
ดําเนินงานไดผลอยางเปนรูปธรรม 

6. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและ
ประสบการณ เขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. สัดสวนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตร แผน ก ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

2. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

3. การจดัสวสัดิการเสริมสรางสุขภาพ
ใหกับคณาจารยและบุคลากร ยังไมมี
ความชัดเจน 

 

1. ควรมีระบบและกลไกในการเพิ่ม
จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก ใหมากขึ้น 

2. ควรมีระบบและกลไกในการ
สนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการมากขึ้น 

3. ควรจดัทําโครงการ / กจิกรรม 
เสริมสรางสุขภาพใหกับคณาจารย
และบุคลากรอยางเปนระบบโดย
เนนการมีสวนรวมของบุคคลสวน
ใหญ 

4. ควรสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมประชุมวิชาการ หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในระหวาง
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมระดับชาติ
และนานาชาติ 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. หลักสูตรไดพัฒนาปรับปรุง ใหเปนไป
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
และภาคสวนที่เกี่ยวของ และมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

2. คณาจารยในภาควิชามีคุณวุฒิปริญญา
เอกในอัตราสูง นับเปนปจจัยที่เอื้อตอ
การพัฒนางานวิจัยใหเปนไปตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

3. นิสิตรระดับปริญญาตรีมีการฝกงานใน
หลักสูตรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
จริง 

1. ไมมีการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและการพฒันา
บุคลากรภายในภาควิชาจึงทําใหไมมี
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรภายในภาควิชา 

2. คณาจารยในภาควิชาดํารงตําแหนง
ทางวิชาการในอัตรานอย 

 

1. พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนใหเปน
งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนใน
ระดับสูงขึ้น 

2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรภายในภาควิชา
ซ่ึงจะทําใหสามารถนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรภายในภาควิชาได 

3. กระตุนใหอาจารยประจํา
ดําเนินการขอตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีบุคลากรเปนผูมีคุณวุฒิสูง ไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. การจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย
ทางดานวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผลยังไมชัดเจน 

1. ภาควิชาควรพิจารณาการจัดทํา
แผนการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลใหชัดเจน ซ่ึงจะชวยทําให
การประเมินผลเปนไปไดงาย 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. มีการจัดกิจกรรมนิสิตและมีบริการดาน
ตางๆ ครบถวน ไดแก ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต การใหคําปรึกษา การบริการขอมูลที่
เปนประโยชนและการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณวิชาชีพ 

- - 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นิสิตที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ซ่ึงสามารถสงเสริมทั้ง
ทางดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 

1. ไมพบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณใหแกศิษยเกา 

2. การรวมแขงขันของนิสิตในระดับชาติ
และนานาชาติมีนอยมากและไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร 

3. การแลกเปล่ียนนิสิตกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศทางดานวิชาการมีนอย 

1. ควรจดักจิกรรมหรือโครงการเพือ่
พัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา รวมทั้งควรสงเสริมให
ศิษยเกาไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนานิสิต 
เพื่อเพิ่มความรวมมือระหวาง
ภาควิชากับศิษยเกาใหมากขึ้น 

2. ควรมีระบบและกลไกในการ
กระตุนการรวมแขงขันของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติใหมีมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบ
ความสําเร็จและสรางชื่อเสียง
ใหกับภาควิชา 

3. ควรมีระบบและกลไกในการ
กระตุนการดําเนินงานโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศทางดานวิชาการให
มากขึ้น 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. เปนแหลงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ขยัน    
มีจริยธรรม คุณธรรม และรับใชสังคม   

2. มีคณะกรรมการฯ ที่มีแผนงานในการ
ดําเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางคณาจารยและนิสิต โดย
คณาจารยและนิสิตสามารถเขารวม
กิจกรรมกันไดอยางตอเนื่อง 

3. มีการติดตามความกาวหนาดานการเรียน
อยางตอเนื่องในแตละรุน 

4. มีการแจงใหนิสิตในที่ปรึกษาของ
คณาจารยไดรับทราบวันและเวลาสอน
และวันที่นิสิตสามารถเขาพบได 

5. มีการประชาสัมพันธขาวเกี่ยวกับแหลง
งานการศึกษาตอ ทั้งจากหนวยงานใน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหนิสิตรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ 

- 1. สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวม
สัมมนาทางวิชาการใหมากขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ภาควิชามีโครงการพัฒนานิสิตที่มุงเนน
ใหนิสิตมีสวนรวมในการวางแผน
โครงการทางดานธุรกิจเกษตร 

2. มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลใน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ 

1. นิสิตปริญญาตรียังขาดความรูความ
เขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ภาควิชาไมมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู 
และประสบการณใหศิษยเกา 

1. ภาควิชาควรจัดกิจกรรม 
สอดแทรกใหนิสิตมีความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวของ กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรม 

2. ภาควิชาควรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณ
ใหแกศิษยเกา 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. มีการสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมใน
กิจกรรมของภาควิชา 

2. มีการปลูกฝงใหนิสิตมีจิตสํานึกและ
อุดมการณสหกรณ 

1. ไมมีกิจกรรมใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

 

1. จัดกิจกรรมที่สอดแทรกความ
สามัคคี เอื้อประโยชนตอสังคมเชน 
โครงการคายความรูสหกรณสู
ชนบท โครงการสรางสรรคสังคม
สหกรณนารูสูนองรัก เปนตน 

2. จัดกิจกรรมที่ถายทอดความรูและ
ทักษะในดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกนิสิต 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- - 1. ควรจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนิสิต 

2. ควรมีระบบและกลไกในการ
กระตุนการรวมแขงขันของนิสิต
ในระดับชาติและนานาชาติใหมี
มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการประสบ
ความสําเร็จและสรางชื่อเสียง
ใหกับภาควิชา 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. ภาควิชามีเงินสนับสนุนงานวิจัยใหกับ
อาจารยประจํา 

2. ภาควิชามีเงินสนับสนุนงานวิจัยใหกับ
อาจารยประจําทํางานวิจัยเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อเปนผูรับผิดชอบ
วางแผนและพัฒนางานวิจัย 

4. งานวิจัยบางเร่ืองมีการอบรมใหความรู
แกนิสิตและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
ในเร่ืองที่เกี่ยวของกัน 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยไดนําผลงานวิจัย
ไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติใหมากขึ้น 

1. ควรมีฐานขอมูลการใชประโยชน
จากงานวิจัย 

2. ควรสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีม
เพื่อกอใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางผูรวมวิจัย 

3. ควรสรางแรงจงูใจใหคณาจารยได
ตีพิมพงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการในฐานขอมูลระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ภาควิชามีเงินสนับสนุนงานวิจัยใหกับ
อาจารยประจําทํางานวิจัยเพื่อความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

1. มีผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสาร (ไมใช Proceedings) ระดับ
นานาชาตินอย  

2. งานวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก
กระจุกตัวอยูในกลุมอาจารยจํานวน
หนึ่งเทานั้น 

3. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนวิจัย
จากภายนอกยังมีสัดสวนคอนขางนอย 
(38 %) 

1. ควรมีระบบและกลไกสนับสนุน
การตีพิมพผลงานวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติ 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. คณาจารยของภาควิชาฯ  มีความสามารถ
ในการจัดหาทรัพยากรจากแหลงทุน
ภายนอกเพื่อสนับสนุนการวิจัยจํานวน
มาก 

2. มีผลงานวิจัยหลากหลายต้ังแตในระดับ
ชุมชนจนถึงระดับนานาชาติ 

3. มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เผยแพรสูนิสิตผานการเรียนการสอน
เปนจํานวนมาก 

4. มีการตีพิมพผลงานวิจัยของคณาจารย
ภาควิชาฯ เพื่อเผยแพรใหกับผูสนใจและ
หนวยงานทีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

5. มีคณาจารยของภาควิชาฯนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติอยางสม่ําเสมอ 

6. คณาจารยของภาควิชาฯ มีความรวมมือ
ดานงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 

1. คณาจารยที่มีจํานวนบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติที่มี impact factor สูง  มี
จํานวนนอย 

1. ควรเพิ่มจํานวนบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติที่มี impact factor สูง 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. คณาจารยมีความสามารถในการวิจัย 
ทําใหไดรับเงินทุนสนับสนุนจากภายใน
และภายนอกเปนจํานวนมาก 

1. การนําเสนอรายละเอยีดของตัวเลข
จํานวนเงินวิจัยยังไมชัดเจนยากแกการ
ตรวจสอบ 

2. ขาดหลักฐานในเรื่องการมอบหมายการ
ประสานระหวางคณะกรรมการสงเสริม
การเผยแพรผลงานวจิยัและ
บรรณาธกิารเผยแพรวารสาร 

1. ควรจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียด
ของจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอก ใหอยูในแผน
เดียวกันเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

2. ควรจัดหาหลักฐานการมอบหมาย
การประสานระหวางคณะกรรมการ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและ
บรรณาธกิารเผยแพรวารสาร 

3. ควรมีการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
เชน ตัวเลขจํานวนเงินการ
สนับสนุนงานวิจัย 

4. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
การสนับสนุนการวิจัยในทุกดาน 
โดยเฉพาะในประเด็นของการเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลาและคุณภาพ
ของผลงานวิจัยเปนไปตาม
หลักเกณฑ 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. คณาจารยในภาควิชามีศักยภาพดาน
การวิจัย โดยพิจารณาจากเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากแหลง
ทุนทั้งภายในและภายนอก   

2. คณาจารยในภาควิชาไดเผยแพร
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่อง 

1. ไมมีระบบและกลไกในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

2. ไมมีรูปแบบใบรับรองการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชให
เกิดประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

3. คณาจารยในภาควิชาสหกรณทํางาน
วิจัยที่เกี่ยวกับดานสหกรณจํานวนนอย 

1. สนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยใน
ภาควิชาสหกรณสรางงานวิจัย
เพิ่มขึ้นโดยอาจมีการสนับสนุน
งบประมาณ เปนตน 

2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
การรักษาสิทธิประโยชนของ
อาจารยในภาควิชา 

3. สรางรูปแบบใบรับรองการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป
ใชใหเกิดประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชนใหมี
รูปแบบเดียวกันทุกงานวิจัย 

4. สนับสนุนเงินทุนใหคณาจารยใน
ภาควิชาสหกรณทํางานวิจัยดาน
สหกรณเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมี
นัยสําคัญ 

2. อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญมาก 
โดยเฉพาะในสาขาเศรษฐศาสตรชุมชน 

1. งานวิจัยที่เนนในเร่ืองสหกรณและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีนอย 

2. งานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนจากภายนอก
กระจุกตัวอยูในกลุมอาจารยจํานวน
หนึ่งเทานั้น 
 

 

1. ควรผลักดันกระบวนการสงเสริม
การบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเขมขนขึ้น 

2. ควรมีกระบวนการกระจาย
งานวิจัยไปสูอาจารยทั้งภาควิชา
มากขึ้นเพื่อลดการกระจุกตัวของ
งานวิจัย 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. มีคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
เศรษฐศาสตรหลากหลายสาขา ที่
สามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ในดานตางๆ ได 

- 1. สนับสนุนใหบูรณาการการบริการ
วิชาการแกสังคมรวมกับภาควิชา
ตางๆ ในคณะมากขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ภาควิชายังไมไดดําเนินการตามระบบ
และกลไกในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมอยางเปนรูปธรรม  

1. ภาควิชาควรดําเนินการตามระบบ
และกลไกในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมใหเปนรูปธรรม 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. บุคลากรของภาควิชาฯ เปนผูทรง 
คุณวุฒิ ซ่ึงมีความสามารถเปนที่รูจัก
และยอมรับของสังคมภายนอก 

2. มีหนวยงานภายนอกเชิญอาจารยเปน
วิทยากรจํานวนมาก 

3. มีการใหบริการทางวิชาการในสาขาที่
เกี่ยวของต้ังแตในระดับชุมชนจนถึง
ระดับนานาชาติ 

4. มีความสัมพันธที่ดีและตอเนื่องกับ
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

5. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
จัดการให บริการทางวิชาการ 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการดําเนินกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ ไดอยางครอบคลุม ตามที่ระบุ
ไวในองคประกอบ 

 

1. การใหบริการทางวิชาการที่มีความ
เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนยังมีนอย 

1. ควรมีการจัดทําโครงการบริการ
ทางวิชาการ ที่สามารถเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ ใหเพิ่มมากขึ้นกวา 1 วิชา 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. บุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการทาง
วิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยมีนอยเกินไป 

2. ไมมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

3. ไมมีการสํารวจความตองการของชุมชน
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

1. จดักจิกรรม/โครงการใหบริการ
วิชาการแกสังคมภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และ
เพิ่มจํานวนโครงการ/กิจกรรมใหมี
มากขึ้น 

2. จดักจิกรรม/โครงการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและนําไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยใหมีมากขึ้น 

3. ทําการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เพื่อจะไดนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผน 
พัฒนากระบวนการตอไป 

4. จดักจิกรรม/โครงการในการสํารวจ
ความตองการของชุมชนหรือ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ภาควิชามีขีดความสามารถในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง 

 

- 1. ควรสงเสริมการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ กับการเรียนการ
สอนและการวิจัยใหครอบคลุม
รายวิชาตางๆ ใหมากขึ้น 

2. ควรพัฒนาระบบการนําผลการ
ประเมินการใหบริการวิชาการตาม
กระบวนการ PDCAใหเปน
รูปธรรม 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. ภาควิชามีการดําเนินงานและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเนื่อง 

- - 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- - 1. การเผยแพรกจิกรรมหรือบริการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรมตอสาธารณชน ควรให
ผูปกครองนิสิตและศิษยเกาเขามา
มีสวนรวมกิจกรรมดวย 
นอกเหนือจากการเขารวมของ
อาจารย บุคลากรและนิสิตดังที่
เปนอยู 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมในสวนของกิจกรรม
นิสิตใหมากขึ้นและใหกับนิสิตสวน
ใหญหรือทั้งหมดดวย  

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. มีแผนงานอยางชัดเจนในรอบป 
2. มีกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่นิสิตมีสวนรวมเปนจํานวนมาก 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีระบบและกลไกที่ชัดเจน ในการดําเนิน
กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอน เชนโครงการเขา
วดัฟงธรรม 

2. ขาดการนําผลการประเมินโครงการ / 
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไปปรับปรุงการ บูรณาการใหเขากับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของนิสิต 

1. ควรมีการดําเนินการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเขากับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของนิสิต 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. คณาจารย เจาหนาที่ และนิสิตภาควิชา
สหกรณมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ไดจัดขึ้น 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
อยางตอเนื่อง 

1. ไมมีการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม 
การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ เปนตน 

1. สรางเครือขายในกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก และ/หรือ
หนวยงานภายในคณะ 

2. กําหนดกิจกรรม/โครงการที่เปน
ประโยชน และสอดคลองกับ
แผนงาน  ตลอดจนมีการดําเนิน
กิจกรรม พรอมทั้งประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3. ควรสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ
จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 
การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวชิาการ ตลอดจนจดัสรร
งบประมาณ สนับสนุนอยาง
พอเพียงและตอเนื่อง 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ไมพบหลักฐานการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
ในเชิงประจักษ 

1. คณะกรรมการกจิการพเิศษควรให
ความสําคัญในการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณางาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต โดยใชหลักการของ 
PDCA หรือจากผลประเมิน ให
เสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาฯ 
เขาสูที่ประชุมภาควิชา 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1.  ภาควิชามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
แบบธรรมาภิบาลและมีแนวทางพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

2.  มีการเชิญบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานของภาควิชาฯ 

3.  มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
โดยบุคคลภายนอกทุกป 

4.  ภาควิชามีระบบและกลไกในการ
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 

5.  มีการพัฒนาระบบการจัดการความรูที่
เนนเร่ืองบุคลากรและกระบวนการมาก
ขึ้น 

6.  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ใหสามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงาน
ระดับภาควิชามากขึ้น 

7.  มีการเตรียมความพรอมและดําเนินการ
เชิงรุกในการบริหารความเส่ียง 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีระบบบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิ
บาล มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบ และมีการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

2. มีระบบและกลไกในการประเมินผลงาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรอยางเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนและโปรงใส 

1. ขาดการจัดการความรูในประเด็น
ความรูที่กําหนดไวยังไมครบถวนตาม
กระบวนการ ไดแก ประเด็นการสอน
วิชาเศรษฐศาสตร ที่มีอยูในตัวอาจารย
ที่เกษียณอายุราชการ และแหลงเรียนรู
อื่น ๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอยางเปนระบบ และ
เผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) 

1. ควรมีการจัดการความรูในประเด็น
ความรูที่กําหนดไวใหครบถวนตาม
กระบวนการ  

2. ควรมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารระดับภาควิชาที่
ประกอบดวยผูบริหารระดับ
ภาควิชาเปนกรรมการอยางเปน
รูปธรรม เพื่อสะทอนใหเห็น
ภาพรวมของโครงสรางการบริหาร
ของภาควิชาที่เปนระบบอยาง
ชัดเจน 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. มีการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
และการติดตามงานที่ชัดเจน 

2. การกําหนดภาระหนาที่และขอบเขตที่
ชัดเจน 

3. มีคูมือการคํานวณภาระงานในเชิง
ปริมาณที่ชัดเจนทําใหทราบปริมาณ
ภาระงานที่เปนรูปธรรม 

4.  คณาจารยในภาควิชาไดเขารวมเปน
ผูบริหารและกรรมการในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถ
เชื่อมโยงหรือถายทอดนโยบายและแนว
ทางการบริหารจากระดับมหาวิทยาลัย
มาสูภาควิชาฯ ไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว  

5. คณาจารยมีองคความรูดานเศรษฐศาสตร 
เกษตร และธุรกิจเกษตร และมีการ
จัดเก็บองคความรูในรูปแบบตํารา และมี
การแลกเปล่ียนองคความรูในเวทีตางๆ 

 
 
 

- 1. สงเสริมใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
ความรูอยางตอเนื่อง 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการจัดทําโครงการการจัดการความรู
หลากหลายมีสวนชวยในการพิจารณา
หนวยงาน สวนที่เปนสถาบันเรียนรู 

2. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานบุคลากร
สายสนับสนุนดานตางๆ และคูมือการ
คิดภาระงานของคณาจารยที่ชัดเจน 
นําไปใชประโยชนในการพิจารณาความ
ดีความชอบไดอยางโปรงใส 

1.  มีโครงการจัดการความรูและโครงการที่
ยังดําเนินการไมครบถวนตามกระบวน
จัดการองคความรู ทําใหไมสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง เชน
โครงการเสวนาพารู 

 

1. ควรดําเนินการจัดการความรูใน
โครงการที่สามารถดําเนินการได
ใหครบถวนตามกระบวนการเพื่อ
สามารถนําผลมาใชประโยชน 

2. ภาควิชาฯ ควรดําเนินการ
ประเมินผลตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.3 และ 
7.4 เพื่อนํามาใชประโยชนในการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการภายใน
ภาควิชา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

3. ภาควิชาควรมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานระดับ
ภาควิชา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร
ระดับภาค เพื่อแสดงใหเห็นถึง
โครงสรางการบริหารงานที่เปน
ระบบและมีความชัดเจน 

ภาควิชา
สหกรณ 

1. บุคลากรไดรับการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงระดับผูบริหารของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถในการ
บริหารและการจัดการ 

3. มีทุนสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทั้งทางดานการอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม สัมมนาอยางตอเนื่อง 

1. ไมมีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคกร
พัฒนาสูสถาบันเรียนรู 

2. โครงการ/กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตมีนอยเกินไป  

3. ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรในดาน
ความรูและทักษะอยางชัดเจน 

1. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากการที่
บุคลากรของภาควิชาไดรับการ
พัฒนาทั้งทางดานการอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง 

2. สรางแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการความรู เพื่อนําไปใชใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. ควรจดัโครงการ/กิจกรรมที่
ครอบคลุมทั้งพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู อยางนอยเดือน
ละ 1 คร้ัง 

4. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของ
ภาควิชา ในดานความรูและทักษะ
อยางชัดเจนโดยระบุวาบุคลากร
คนใดควรพัฒนาความรูและทักษะ
อะไร อยางไรเพื่อเสริมการทํางาน
ภายในภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีบุคลากรผูมีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการและไดรับการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2. มีทุนสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

1. การดําเนินการจัดการความรูใน
ประเด็นความรูที่กําหนดไมครบถวน
ตามกระบวนการจัดการความรู 

 

1. ควรมีการดําเนินการจัดการความรู
ในประเด็นความรูที่กําหนดให
ครบถวนกระบวนการจัดการ
ความรู (ขาดขั้นตอนสุดทาย) 

2. ควรมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารภาควิชาที่ประกอบดวย
ผูบริหารระดับภาควิชาเปน
กรรมการอยางเปนทางการ เพื่อ
สะทอนใหเห็นภาพรวมของ
โครงสรางการบริหารภาควิชาที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
3. ควรมีการดําเนินการประเมินผล

ตัวบงชี้ที่ 7.1  7.3 และ 7.4 เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการปรับปรุง
การบริหารจัดการภายในภาควิชา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. ควรมีการนําเอาวิธีการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรมาใช
ประโยชนเพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสาย
สนับสนุนเปนรายบุคคล 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1. มีการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีความโปรงใสและมีธรรมภิบาลในการ
บริหารจัดการดานการเงินและ
งบประมาณ โดยนําเสนอใหที่ประชุม
ภาควิชาฯทราบเปนประจําทุกเดือน 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ภาควิชามีขีดความสามารถสูงในการ
จดัหารายได 

1. คณะกรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการบริหารเงิน
รายไดตาง ๆ ของภาควิชา ขาดการ
แสดงผลการวิเคราะหคาใชจายและ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคง รวมกันดําเนินการในเชิงประจักษ 

1. คณะกรรมการการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการ
บริหารเงินรายไดตาง ๆ ของ
ภาควิชา ควรรวมกันดําเนินการใน
เชิงประจักษ เพื่อวิเคราะห
คาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคง จากขอมูล
ทางการเงินที่ไดจัดทําไวอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. มีการจัดทํารายงานการเงินแยกตาม 
แหลงที่มาของเงินรายได 

2. มีรายไดจากการจัดสรรตามระเบียบของ
โครงการพเิศษเขากองทุน 

3. มีการจัดทํารายงานการเงินเสนอตอ
ผูบริหารภาควิชา และนําเขาที่ประชุม
ภาควิชาเปนรายเดือน 

4. มีการตรวจสอบรายงานการเงินเปน
ประจําทุกเดือน 

1. ขาดแผนกลยุทธทางการเงินที่เชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธภาควิชาฯ เนื่องจากมี
การปรับแผนกลยุทธภาควิชาฯ 
ประจําปงบประมาณ 2554-2559 

1. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ ให
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธภาควิชาฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ระบบการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย 
ของภาควิชายังไมไดนํารายไดรายจาย
ของโครงการภาคพิเศษทุกโครงการมา
ประมวลดวย 

2. ยังขาดการวิเคราะหงบการเงินใน
ภาพรวมทั้งหมดของภาควิชา 

1. ทําการปรับปรุงการบันทึกขอมูล
ทางการเงินโดยนํารายไดรายจาย
ของโครงการภาคพเิศษทกุ
โครงการมาประมวลและวิเคราะห 
รวมทั้งใหทําการวิเคราะหงบ
การเงิน  สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของภาควิชาไดอยาง
ถูกตอง 

ภาควิชา
สหกรณ 

- 1. ไมมีความชัดเจนในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน เพื่อประเมินผลจาก
การใชทรัพยากรรวมกัน 
 
 

1. ควรชี้แจง และหาแนวทางการ
ดําเนินงานการประเมินผลจากการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในปถัดไป 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
2. ไมมีคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการ

วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของภาควิชา 

2. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการที่
ทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะห
ทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแผน
กลยุทธของภาควิชา 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีอาจารยหลายทานในภาควิชาที่มีความ

เชี่ยวชาญทางดานการเงินชวยงาน

ภาควิชา 

1. ไมมีคณะกรรมการการเงินภาควิชา ที่
ทําหนาที่รับผิดชอบการเงินและ
งบประมาณโดยเฉพาะ 

1. ควรมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
การเงินภาควิชา หรือมอบให
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ทําหนาที่
รับผิดชอบครอบคลุมดานการเงิน
และงบประมาณ ตลอดจนการ
บริหารความเสี่ยงจากการใช
ทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรเพิ่มความเขมขนในการ
วิเคราะหสถานะทางการเงินของ
ภาควิชาตามรูปแบบการวิเคราะห
ทางการเงินที่ดี 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร 

1.  ภาควิชามีการบันทึกและจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ  

2.  สนับสนุนใหเจาหนาที่เขาอบรมประกัน
คุณภาพในระดับตางๆ 

1. ควรปรับปรุงระบบติดตามขอมูล 
 

1. ควรมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. ควรสรางแรงจงูใจใหบคุลากรมี
สวนรวมในระบบการประกัน
คุณภาพมากขึ้น 

3. ควรใหอาจารยที่เขามาปฏิบัติงาน
ใหมไดเขารวมอบรมประกัน เพื่อ
จะไดเขาใจระบบและกลไก
ประกันคุณภาพรวมกัน 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีระบบงานประกันคุณภาพที่มี
คณะทํางานรับผิดชอบอยางชัดเจน 
ตลอดจนมีการประชุมอยางตอเนื่อง 
และจัดทํารายงานสรุปคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําป 

 

1. ขาดการติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชา 
อยางเปนระบบ 

2. รายการหลักฐานที่อางอิงบางสวนไม
ตรงกับประเด็นที่กําหนด 

1. ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของ
ภาควิชา อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการใหบรรลุเปาหมาย
ตัวบงชี้ที่ระบุไวในแผนงาน  

2. ควรอางอิงหลักฐานใหตรงกับ
ประเด็นที่กําหนด 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร
เกษตรและ
ทรัพยากร 

1. มีการเก็บหลักฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ที่เปน
ระบบ 

2. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพซ่ึงทํางานรวมกันอยางพรอม
เพรียงและมีประสิทธิภาพ 

3. มีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบการ
เก็บขอมูลแตละองคประกอบที่ชัดเจน 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- - 1. ควรตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานที่นําเสนอเพื่อ
การตรวจประกันคุณภาพ เชน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ภาควิชา
สหกรณ 

- 1. ไมมีการเผยแพรฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน 

2. ไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
ดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชา 

1. ควรเผยแพรฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชนได ซ่ึงจะเปน
ชองทางหนึ่งในการสรางชื่อเสียง
ใหกับภาควิชาเพิ่มขึ้น 

2. ควรจัดทําแผนการดําเนินงาน และ
สามารถปฏิบัติไดจริงในดานงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชา 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ขาดหลักฐานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพตาม
แผนงานที่กําหนดและการจัดทํา
รายงาน  การประชุมของ
คณะกรรมการฯ 

1. ควรมีการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และจัดทํารายงานการประชุม 

2. ควรสงเสริมใหบุคลากรและนิสิต 
เขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ เชนการเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนาดานการ
ประกันคุณภาพ หรือมีการ
ดําเนินกิจกรรมในรูป PDCA 
อยางชัดเจน 

3. ควรมีการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพที่สอดคลองกับเกณฑ
การประเมินและจัดทําหลักฐาน
ประกอบใหชัดเจน 
(องคประกอบที่ 9 เกณฑขอที่ 3 
และ 5) 

4. ในการนําผลการประเมินของทุก
โครงการมาใชในการปรับแผนฯ 
ควรจะแสดงหลักฐานใหชัดเจน
เพื่องายแกการตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 55 ผลการวิเคราะหของหนวยงานสนับสนุน ตาม 6 องคประกอบ และคณะกรรมการประเมินฯ  
 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. มีการประชุมติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนเปนระยะและทบทวน
แผนกลยุทธและจัดทําแผลกลยุทธ 
สํานักงานเลขานุการ พ.ศ. 2555-2559 

1. การปฏิบัติงานบางโครงการไมเปนไป
ตามแผน 

2. การรายงานผลการดําเนินงานยังไม
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 

1.ขอความรวมมือจากแตละงาน
รายงานผลการดําเนินงานภายใน 1 
เดือนหลังจากดําเนินงานเสร็จ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ขาดการถายทอดแผนยุทธศาสตรของ
คณะไปสูหนวยงานภายในคณะ 

1. ดําเนินการถายทอดจากคณะไปสู
หนวยงานตางๆ ไดรับทราบ โดยผาน
คณะกรรมการประจาํคณะ 

2. แกไขแผนระยะกลาง เปนแผนกล
ยุทธ 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. สถาบันมีแผนกลยุทธฉบับปรับปรุง 27 
กันยายน 2553 ที่ไดนําคานิยมมาใชปลูก
จิตสํานึกบุคลากรเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการขับเคล่ือนภารกิจเพื่อ
การบรรลุวิสัยทัศน โดยมีกลไกของแผนที่
กลยุทธที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันในดานบุคลากร 
เงินทุน กระบวนการภายในสูความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนที่กําหนด 

2. บุคลากรมีคานิยมรวม “ทํางานอยางมี
น้ําใจ ใสใจในวิสัยทัศน รับผิดชอบ และ
มององครวม” ที่จะเปนแรงขับดันให
บุคลากรที่มีคุณคาและเปนกําลังสําคัญ
ของสถาบัน 

1. บุคลากรเขาใหมยังออนทักษะและ
ประสบการณ ซ่ึงตองใหเวลาในการ
เรียนรูเพื่อส่ังสมประสบการณ 

- 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาแผนกล
ยุทธอยางเปนระบบและชัดเจน ชวยให
การปรับปรุงแผนกลยุทธของสถาบันฯ มี
ความเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดย
มีกลไกของแผนที่กลยุทธเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานบุคลากร 
เงินทุนและกระบวนการภายในของ
สถาบันฯ ที่มุงสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน
ที่กําหนด 

2. มีกระบวนการสรางคานิยมรวมของ
บุคลากรของสถาบันฯ ที่มุงเนน “ทํางาน
อยางมีน้ําใจ ใสใจวิสัยทัศน รับผิดชอบ 
และมององครวม” ซ่ึงเปนกลไกภายในที่
สําคัญตอการขับเคล่ือนภารกิจของ
สถาบันฯ โดยบุคลากร ใหสามารถบรรลุ
ถึงวิสัยทัศน 

1. เอกสาร ที่นํามาใชเปนหลักฐาน ในการ
ตรวจสอบบางตัวบงชี้ไมชัดเจน และไม
ถูกตอง ทําใหยากตอการตรวจสอบ 

 

3. ควรมกีารปรับปรุงและตรวจสอบ
เอกสารที่นํามาใชเปนหลักฐานของ
ตัวบงชี้ใหถูกตองและชัดเจน 

4. ควรมีการประเมินสรรถนะของ
บคุลากรเปนรายบคุคล โดยเฉพาะ
บุคลากรเขาใหม เพื่อนํามาใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถาบันฯ 

ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1. มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
งานประจําป 

2. มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปอยางตอเนื่อง 

 

- - 
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คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
และรายงานใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ของศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ พิจารณาเปน
ประจําทุกเดือน 

- - 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

1. แผนกลยุทธ และยุทธศาสตรของคณะมี
ความสอดคลองกัน และมีการวาง
แผนการปฎิบัติงานตามปงบประมาณ 
และสามารถติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการได 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ขาดการจัดทําแผนการพัฒนากลยุทธ 
แผนกลยุทธทางการเงิน และแผน
ติดตามประเมินผลภายใน ที่เปน
รูปธรรม 

1. ควรนําผลการวิเคราะหตนเองดาน
จุดแข็ง จุดออน มาใชเปนขอมูล
เพื่อจัดทําแผนตาง ๆ ที่ยังขาดการ
จัดทํามาดําเนินการจัดทําในเชิง
ประจักษ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ อยางตอเนื่องโดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี 

2. บุคลากรใหความรวมมือและมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมตางๆ 

1. ปรับปรุงกระบวนการจองหองเรียน 
หองประชุมและหองคอมพิวเตอรรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. พัฒนากระบวนการจองหองเรียน 
หองประชุมและหองคอมพิวเตอร 
เพื่อปรับลดขั้นตอนการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีเคร่ืองมืออุปกรณ หองประชุม หอง
คอมพิวเตอรในการใหบริการจํานวนมาก
เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 

1. การเผยแพรกฎระเบียบ ขั้นตอน 
วิธีการในดานการพัสดุยังไมเพียงพอทํา
ใหผูมาใชบริการ ไมมีแนวทางหรือกรอบ
ระยะเวลาในการทํางาน 

1. ควรมีการจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุรวมทั้ง
ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนเพื่อให
ผูใชบริการสามารถทราบระยะเวลา
ในการดําเนินการได 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. สถาบันมีแหลงทุนสนับสนุนภารกิจดาร
การวิจัยอยางตอเนื่อง 

2. สถาบันมีชุดความรูและนวัตกรรมจาก
การวิจัยที่เปนเอกลักษณของสถาบัน 
อาทิ ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ 
โครงการราน Farmer Shop ตลาดสุข
ใจ ชุดความรูการเชื่องมโยงเครือขาย
คุณคาและกรอบการพัฒนาระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม 

1. แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานเพื่อการ
นําไปใชประโยชนในวงกวาง 

1. คณะ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการ
นําประโยชนจากการวิจัยขยายผลไผ
ในชุมชน และดานการเรียนการสอน
ในวิชาบูรณาการ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีเอกสาร กิจกรรม การบริการวิชาการที่
พัฒนา ความรูดานสหกรณ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน 
โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร 

2. มีการสรางเครือขายในระดับชุมชน ให
เกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. มีการนําองคความรูที่ไดจากภารกิจ
บริการวิชาการ และการวิจัยมาบูรณา
การ ในการเรียนการสอนอยางครบถวน 

4. มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการพัฒนา
งานวิจัยของสถาบัน ที่สอดคลองกับ
แผนงาน ยุทธศาสตรการวิจัยและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

1. ไมพบการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการและ
การวิจัยกับการเรียนการสอน 

2. การรายงานผลการดําเนินงานและ
หลักฐานไมสอดคลองในเกณฑที่
กําหนดในตัวบงชี้ที่ 2.5 เกณฑขอ 3, 
ขอ 4 และตัวบงชี้ที่ 2.13 

1. ควรใหความสําคัญในการ
ประเมินผลความสําเร็จ ของการบูร
ณาการบริการวิชาการและการวิจัย 
กับการเรียนการสอนเพื่อนํามาใช
ประโยชนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 

2. ควรศึกษาและทาํความเขาใจเกณฑ
การประเมินเพื่อใหสามารถรายงาน
ผลและแสดงหลักฐานใหตรงกบัผล
การดําเนินงานของสถาบัน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
5. มีระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยที่ครบถวน สมบูรณ สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง และกอใหเกิด
การจดสิทธิบัตร 

ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1. มีการประเมินการใหบริการแกนิสิตเปน
ประจําทุกปและนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1.  มีการดําเนิน โครงการตางๆ ที่ใหบริการ
ในดานตางๆ ในรอบปมากถึง 33 
โครงการ และไดมีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการถึง 30 โครงการ คิด
เปนรอยละ 90.91 และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยูในระดับดี (> 3.51) ถงึ 
29 โครงการ  

2.  มีการนําขอเสนอแนะบางเร่ืองที่ไดจาก
ผลการประเมินมาปรับใชในการใหบริการ
ทันที 

1. เมื่อพิจารณาโครงการตามกลุมแผนงาน
ยอย พบวากลุมแผนงานดาน
บริหารงานและพัฒนาบุคลากรไดรับ
ความพึงพอใจนอยกวากลุมอื่น (3.93 , 
3.89) 

 

1. ควรใหความรูดานบริหารงานและจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

- 1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทาง
นโยบายและตีพิมพเผยแพรยังมีนอย 

1. สนับสนุนการนําผลงานไปใช
ประโยชนในทางปฏิบัติใหมาก 
และตีพิมพผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร
สูสาธารณชนใหมากขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ทุกโครงการตองมีการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ และศูนยฯ ตอง
ติดตามขอผลการประเมินจากหัวหนา
โครงการทุกโครงการ มาใหครบ (ใน
การประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการคร้ังนี้พบผลประเมินเพียง 
14 โครงการ จาก 18 โครงการ) 

1. ควรมีการติดตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
หัวหนาโครงการใหครบทุก
โครงการ 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรใน
ทุกหนวยงานไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

1. ระบบสารสนเทศ (FIS) ยังไมสามารถใช
งานไดเต็มศักยภาพและผูมีสวนรวมใน
การใชงานระบบยังไมสามารถนํามาปรับ
ใชกับการปฏิบัติงานประจําใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม
สมบูรณ 

1. พัฒนาผูดูแลระบบสารสนเทศ โดย
การสงเขาอบรมการดูแลระบบ 
server 2008 และ ระบบ FIS 

2. พัฒนาผูมีสวนรวมใหมีความรูความ
เขาใจในการใชงานระบบสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง 

3. จัดอบรมเพื่อจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการ
พัฒนาความรูและศึกษาวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
Training Roadmap ที่ดี แตยังไม
สมบูรณ 

2. ขาดการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3. มีการสํารวจความตองการในการอบรม 
(Training need)แตยังไมพบวานําผลมา
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผน 

1. ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(KPI)หรือเปาหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนด
ไวในแผนเพื่อนํามาปรับปรุงแผนหรือ
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

3. ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจความตองการในการอบรมมา
ใชประโยชนในการจัดทําแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรและใน
แบบสํารวจอาจมีหัวขอหรือหลักสูตร
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเปน
แนวทาง (guide line) ใหบุคลากร
พิจารณา 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. คณะกรรมการประจําสถาบันเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ให
ความสําคัญและเอาใจใสในการบริหาร 
ติดตาม และใหขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานสถาบัน 

2. มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนดาน
สถานที่และโอกาสในการเผยแพร
นวัตกรรมและชุดความรู 

1. การรับรูในสถานภาพและบทบาทของ
สถาบันอยางถองแทของผูเกี่ยวของเพื่อ
การประสานงานอยางถูกตองเหมาะสม 

3. การจัดใหมีเวทีสนทนากลุมยอย
สําหรับผูเกี่ยวของเพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการจัดกิจกรรม / เวทีการจัดการ
ความรูเพื่อใหบุคลากรไดมีการ
แลกเปล่ียน เรียนรู การปฏิบัติงานและ
ฝกเปนนักแกปญหาอยางตอเนื่อง โดยมี
ผูบริหารเขารวม เพื่อใหคําแนะนํา 
ถายทอดความรูและประสบการณแก
บุคลากร 

2. ในการจัดทําแผนกลยุทธ มีการวิเคราะห
ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความ
เส่ียง 

1. ไมพบการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แนวทางการจัดการ หรือ แผนการ
บริหารความเส่ียง ประจําป 

1. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการจัดการ หรือ 
แผนการบริหารความเส่ียง ประจําป 

2. ควรมีการวิเคราะหความเส่ียง
ทางดานงบประมาณที่ใชในการ
บริหารงานขององคกร 

3. ควรมีการวิเคราะหภาระงานกับ
อัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบันและใน
อนาคต เพื่อการบริหารจัดการ
อัตรากําลังที่เหมาะสม 

ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1. มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมี
ความกาวหนาและพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคลากรเขารวม
การฝกอบรม ประชุม สัมมนาและการดู
งานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
และมีการเสริมสรางสุขภาพที่ดีแก
บุคลากร 

2. มีชุดปฏิบัติงานใหบุคลากรในการมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวันเสารและ
วันอาทิตย 

3. มีคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. ศูนยบัณฑิตศึกษาฯ มีการใหความรูดาน

จรรยาบรรณบคุลากรและดูแลควบคุมให
บุคลากรถือปฏิบัติ 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. โครงการประเมินภาวะผูนําของ
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย
บัณฑิตศึกษาคณะฯ ประจําปไมบรรลุ
ตามเปาหมายที่ต้ังไว 

2. ไมพบแผนอัตรากําลังและการพัฒนา
ตามเสนทางความกาวหนาของสายงาน
มีเพียงแผนการอบรมบุคลากร 

3. ไมพบการนําผลการประเมินความสําเร็จ
ของแผนการบริหารและการพัฒนา
บคุลากร ไปปรับปรุงแผนการบริหารฯ 

1. ควรจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางคณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ และ
บุคลากรเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีสรุปประเด็นความรูที่ไดจาก
การจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูทุก
กิจกรรมจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรนําไปใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

3. ควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรเพื่อความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพขององคกร 
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4. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารฯ 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

- 1. แผนกลยุทธที่ 5 ฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการของศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  พบวาขาดบุคลากรประจําที่
ทําหนาที่เปนนักวิจัยและใหบริการ
วิชาการของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต  

2. ขาดบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
เนื่องจากมีขอจํากัดในดานอัตราเงินเดือน 
และสวัสดิการ ที่ตองเปนไปตามระเบียบ
ราชการ (ในระยะ 4 ปที่ผานมา) 

1. ควรมีบุคลากรที่สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร มาทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการวิจัยซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเพื่อใหบริการทางดาน
เศรษฐศาสตรพืน้ฐาน เศรษฐศาสตร
ประยุกต และขอเสนอแนะเชิง
นโยบายตลอดจดัสรรบคุลากรสาย
สนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร เพื่อ
มาปฏิบัติงานที่ศูนยวิจัยฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ขาดบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ทํา
หนาที่ใหบริการ/อํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการจากศูนยฯ 

1. ควรเรงจัดจางบุคลากรเพิ่มขึ้นอยาง
นอยอีก 1 คน หรือยืมตัวบุคลากร
จากคณะฯ เปนการชั่วคราว เพื่อให
สามารถดําเนินงานภายในศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต ไดอยาง
ราบร่ืน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบและควบคุม
การเบิกจายรวมถึงการใชจายเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและแผนของหนวยงานและ
ใหทันภายในกําหนดระยะเวลา 

2. มีการจัดทํารายงานการรับจริง-จายจริง
จากเงินรายไดเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาทุกเดือน 

3. นําระบบสารสนเทศมาใชในการแจงการ
รับเช็ค 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1.  ตารางแสดงรายรับ รายจายจาก
งบประมาณผนดินและงบประมาณเงิน
รายไดยังไมถูกตอง 

2.  ไมมีการวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหนวยงาน 

1. ตองจัดทํางบการเงินและแนวทางใน
การใชจนกวาจะส้ินสุดปงบประมาณ 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. สถาบันในฐานะหนวยงานพึ่งพาตนเอง
สามารถจัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ขับเคล่ือนภารกิจตามแผนกลยุทธไดเปน
อยางดี 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีขีด
ความสามารถในการจัดหา และจัดสรร
งบประมาณ เพื่อขับเคล่ือนภารกิจตาม
แผนกลยุทธไดเปนอยางดี 

- 1. สถาบันวิชาการดานสหกรณ ควรเพิ่ม
สัดสวนการหารายไดจากแหลงอื่น
นอกเหนือจาก สกว. 

 
ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตร
มาส ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  และมีการรายงานทางการเงินให
ผูบริหารตัดสินใจอยางสม่ําเสมอ 

- - 
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2.  มีระบบและมีกลไกในการจัดการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามแผน 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ไมพบรายงานการตรวจสอบบัญชีและ
งบการเงินของศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ 
จากผูตรวจสอบ 

2.  ในการรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
ไมพบการแตงต้ังคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน 

1. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี
จากผูตรวจสอบ 

2. เสนอคณะฯ แตงต้ังคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินตามระเบียบเงินรายได 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

- 1. ขาดแผนกลยุทธทางการเงินไมชัดเจน
และไมมีการวิเคราะหสถานะทาง
การเงินเพื่อความมั่นคงของหนวยงาน 
และการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  

1. งานการเงินของคณะเศรษฐศาสตร 
ควรจดัอบรม/สัมมนาแลกเปล่ียนองค
ความรูเร่ืองการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
ของแตละหนวยงาน เพื่อใหไดรับ
ความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในหนวยงานได 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 
1. ไมพบการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

ที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงที่
ใชไปของเงิน  ตลอดจนวิธีการจัดหา
รายรับเพื่อการใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและขาดการรายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบ เสนอ
ผูบริหารของหนวยงาน 

2. การจัดเอกสารหลักฐานที่ใชในการตรวจ
ประเมินฯ ไมสอดคลองกับเกณฑ และมี
ขอผิดพลาดดานขอมูลตัวเลขในการ
รายงานประเมินตนเอง 

1. ควรมีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน เสนอผูบริหารของ
หนวยงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง เพื่อ
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

2. ควรมีการตรวจสอบหลักฐานที่
นํามาใชใหถูกตองกับตัวบงชี้นั้น ๆ 
และตรวจสอบความถกูตองดาน
ขอมูลตัวเลขในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. บุคลากรในสํานักงานเลขานุการคณะมี
สวนรวมในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ 

1. การรายงานขอมูลยังไมเปนไปตาม
กําหนด 

2. พัฒนางานประกันคุณภาพใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 

1. นําระบบสารสนเทศ (FIS) มาปรับใช
กับการปฏิบัติงานประจําใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1.  ตองสรางระบบการรวมมือจาก
หนวยงานตางๆ ในการสงขอมูลมาให
ฝายประกันคุณภาพ  

2.  ฝายประกันคุณภาพตองสรางระบบ 
(FIS)ใหสามารถดําเนินการไดเพื่อฝาย
ประกันคุณภาพจะไดทํางานไดรวดเร็ว
มิใชมาเรงตอนที่จะมีการตรวจประกัน
คุณภาพ 

1.  ใหดําเนินการตามเกณฑขอที่ 5 และ
ขอที่ 6 

 

สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. สถาบันมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ใหอยูในวิถีการทํางานของบุคลากร 

2. สถาบันมีการพัฒนาคานิยมรวมมาใชปลุก
จิตสํานึกบุคลากร เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางครบ
วงจร PDCA เพื่อการบรรลุงิสัยทัศนของ
สถาบัน 

 

1. การจัดเวทีถอดบทเรียนเพื่อ
ปรับเปล่ียนวิถีการทํางานของ
บุคลากรใหมใหสอดรับกับคานิยม
รวมของสถาบัน 

1. การขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกเพื่อ
สรางคานิยมรวมของคนในองคกร
ใหถวนหนาของสถาบัน 

2. การเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีจาก
หนวยงานอื่นมาประยุกตใชใน
สถาบัน 
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คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. มีการจัดกิจกรรม เชื่อมโยงกระบวนการ
ประกันคุณภาพใหเขากับ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร 

1. การจัดเอกสารหลักฐานยังไมตรงตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

 

1. ควรใหความสําคัญในการเตรียมและ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบการประเมิน
ใหตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1. มีระบบการควบคุมภายในโดยติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติงานประจําป
และปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ 

2. บุคลากรใหความสําคัญในระบบการประกัน
คุณภาพอยางทั่วถึง  โดยมีการตรวจสอบ/
ประเมินและจัดทําแผนพัฒนาฯ  

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- - - 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

1. มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย งานวิชาการ
ของคณาจารยและนักวิจัยของคณะ
เศรษฐศาสตรจัดเก็บเปนศูนยกลางและ
หนวยงานอื่นภายในคณะ สามารถใช
ขอมูลในฐานขอมูลจากศูนยวิจัยฯนี้ได 

1. ขาดบุคลากร ที่สามารถดําเนินการดาน
การประกันคุณภาพ 

1. คณะควรใหการสนับสนุและความ
รวมมือจัดสรรบุคลากรมาชวยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. ไมสามารถสงรายงานประเมินคุณภาพฯ 
เสนอตอคณะกรรมการประจํา
หนวยงานไดตามกําหนดเวลา สาเหตุ
นาจะมาจากการมีบุคลากรสาย
สนับสนุนของหนวยงานเพียง 1 คน ที่
รองรับการดําเนินงานทั้งหมดของ
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 

2. ขาดแนวปฎิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

1. ควรเรงจัดจางบุคลากรเพิ่มขึ้นอยาง
นอยอีก 1 คน หรือยืมตัวบุคลากร
จากคณะฯ เปนการชั่วคราว เพื่อให
สามารถดําเนินงานภายในศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต ไดอยาง
ราบร่ืน 

2. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจ
การใชบริการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต เพื่อนําผลมาปรับปรุงการ
ทํางาน 

3. ควรใชความสามารถหลักของ
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  ใน
การจัดทํางานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพของหนวยงานเอง และใหทํา
การเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. มีการใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น เชน การแจงเวียนเอกสาร
ตางๆทาง e-mail 

1. การดําเนินการปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานของทุกงาน ยังไมแลวเสร็จ 

1. เรงรัดการปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- 1. การลดคาใชจายไมไดคิดตนทุนเฉล่ียตอ
หนวยในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
ผลของการดําเนินงานเมื่อคิดตนทุน
เฉล่ียตอหนวยแลวตองลดลง 

 

1.ควรจัดทํางบการเงิน และแนวทางใน
การใชจายเงินแตละเดือน จนกวาจะ
ส้ินสุดปงบประมาณ 

2.ควรมีการจัดทําแผนประมาณการ
ตนทุนของแตละหนวยงาน และ
บริหารจัดการองคกรเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพโดยตนทุนเฉล่ียตอ
หนวยของหนวยงานตองลดลง 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
สถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

1. สถาบันไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ป
ละ 2 คร้ัง ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพปที่ผานมา 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี จากคณะกรรมการ
ประจําสถาบันในการประชุม 
คณะกรรมการประจําสถาบันปละ 2 คร้ัง 

2. ผูบริหารและบุคลากรในสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มีการทบทวนกระบวนการ 
และปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานรวมกัน 
ทําใหการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถาบันมีประสิทธิภาพ 

- - 

ศูนย
บัณฑิตศึกษา
คณะ
เศรษฐศาสตร 

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานเพื่อใหผลการดําเนินงานมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลภายใต
สภาวะแวดลอมที่มีปญหา/อปุสรรค 

2. มีการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินฯ มาจัดทําแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงานของศูนย
บัณฑิตศึกษาฯ เพื่อวางแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

- - 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- - - 

ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตร
ประยกุต 

- 1. ควรจัดทําขั้นตอนการทํางานอยางงาย
เพื่อผูใชบริการสามารถดําเนินงานได
ดวยตนเอง 

1. จัดทําและนําเผยแพรบนเวปไซท 

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

1. ผูบริหารมีการติดตามการดําเนินงานและ
จัดทําขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไป 
และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
ตามลําดับ 

1. ขาดการกําหนดหรือทบทวนกระบวน 
การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
และไมพบการจัดทํา หรือทบทวน
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวน การ
ดําเนินงานหลักที่มาจากความคาดหวัง
และความตองการของผูรับบริการ 

1. ควรมีการกําหนด หรือทบทวน
กระบวนการดําเนินงานหลักตาม
ภารกิจของหนวยงานอยางครบถวน
และนาํผลความคาดหวงัและความ
ตองการของผูรับบริการมาพิจารณา
ดวย 
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บทท่ี 4  การดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
 

จากการท่ีคณะเศรษฐศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2554 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 255 3 นั้น คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณา
แลว พบวา มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในท้ัง 9 องคประกอบ 24 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนด คณะกรรมการประเมินฯ ไดมีขอเสนอแนะใหคณะ
เศรษฐศาสตรปรับปรุง จํานวน 18 ขอ นั้น โดยคณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
ตามแบบ สปค. 01 เสนอตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 13 
แนวทาง เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด 
จํานวน 3 โครงการ และ 20 กิจกรรม และไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02และไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 2 โครงการ และ 13 กิจกรรม ยังอยูระหวางดําเนินการ       
1 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 6 กิจกรรม ไดแก 

1) กิจกรรมแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

2) กิจกรรมประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต เพ่ือพิจารณานําผลการประเมินการใหบริการแก
นิสิตในดานตางๆ มาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและการจัดกิจกรรมนิสิต 

4) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และแนวทางในการจัดโครงการวิจัย 
5) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูของคณะฯมี 2 กิจกรรม ไดแก 
 1. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาประเด็นความรูท่ีจําเปนในปตอไป 
 2. มีการบันทึกขอสรุปท่ีเปนลายลักษณอักษร 

   
โดยมีรายละเอียด สปค.01 และ สปค.02 ดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
 

NO. สปค.01

หนวยงาน ......คณะเศรษฐศสตร............................................... (../.. )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

รายงาน ณ ....วันที่ 30 กันยายน 2554........... (...... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (คณะ)

ปรับปรุงครั้งที.่..... ............................................................... (...... )    จากการประเมินตนเอง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1 

ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายบริหาร)

1. ขาดการรายงาน

การติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนปฏิบัติ

การและแผนกลยุทธ

ตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ

1. ควรจัดเตรียมระบบ

การรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติการและ

แผนกลยุทธ ตอ

คณะกรรมการประจํา

คณะตามเวลาที่กําหนด

คณะ มีการปรับ

ระบบการติดตามผล

การดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติการและ

แผนกลยุทธ และ

รายงานตอ

คณะกรรมการ

ประจําคณะตามไตร

มาส

ใหทุกหนวยงาน

รายงานผลการ

ดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมใน

แผนงานใหครบทุก

โครงการ/กิจกรรม

ใหทุกหนวยงาน

รายงานผลการ

ดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรม

ในแผนงานใหเปน

รายไตรมาส

- ติดตามตน ธ.ค.

- รายงานผลภายใน

 15 ม.ค.

มีรายงานผลการ

ดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรม

ในแผนงานใหเปน

รายไตรมาส

ติด

ตาม
15 ติด

ตาม
15 ติด

ตาม
15  - รองคณบดี

ฝายบริหาร

งานนโยบาย

และแผน

2. ควรจัดการนําผลการ

ดําเนินงานดังกลาวมา

ทบทวนและใชเปนขอมูล

เชิงประจักษ เพื่อปรับปรุง

แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป

คณะ ไดมอบหมายให

คณะทํางานจัดทําราง

นโยบายฯ พิจารณา

จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

 2555-2559 ตาม

นโยบายการพัฒนา

คณะ

ประชุมทบทวนผล

การดําเนินงานปที่

ผานมา เพื่อ

ปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผน

กลยุทธ

มีแผนยุทธศาสตร ป

 2555-2559 และ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 2555

    15,000.00 รองคณบดี

ฝายบริหาร

คณะทํางาน

จัดทําราง

นโยบายฯ

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มก. ป 2554

(สําหรับประจําปการศึกษา 2554 และปงบประมาณ 2555)

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต      (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ)

1.  มีอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไปต่ํา

กวาเกณฑเล็กนอย

1. ควรพัฒนาอาจารยใน

คณะ เพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ โดยการ

สงเสริมและสนับสนุนให

ทําผลงานทางวิชาการ

และมีการตีพิมพเผยแพร

คณะมีอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป

ควรมีมาตรการ

สงเสริมและสนับสนุน

เพื่อผลักดันให

อาจารยผลิตผลงาน

ทางวิชาการและมีการ

ตีพิมพเผยแพรที่ชัดเจน

1. สนับสนุนให

อาจารยลาเพิ่มพูน

ความรูฯ เพื่อ

ผลิตผลงานทาง

วิชาการ

2. วางระบบและ

กลไกการสงเสริม

และสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทาง

วิชาการและมีการ

ตีพิมพเผยแพร

1. มีอาจารยลา

เพิ่มพูนความรูฯ ปละ

 1 คน

 - รองคณบดี

ฝายบริหาร

อาจารย

2. แผนการบริหาร

พัฒนาคณาจารยทั้ง

ทางดานวิชาการ 

เทคนิคการสอน และ

การวัดผล และ

แผนการบริหาร

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในระดับ

คณะ ยังไมชัดเจน

2. คณะควรจัดทํา

แผนพัฒนาคณาจารยทั้ง

ทางดานวิชาการ เทคนิค

การสอน การวัดผล และ

แผนการบริหารพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนให

ชัดเจนและเปนแผนที่มี

การวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ โดยพิจารณาใน

ประเด็นการพัฒนา

หลักสูตรของคณะ การ

สํารวจความตองการของ

คณาจารย  และ

ขอเสนอแนะจากผ

เนื่องจากในแตละ

ภาควิชามีแผนการ

พัฒนาคณาจารย

คณะฯ มอบหมายให

คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล

คณะฯ พิจารณา

จัดทําแผนพัฒนา

คณาจารยและ

แผนการบริหาร

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในระดับคณะ

1. แตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนา

คณาจารยและ

แผนการบริหาร

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

2. ประชุม

คณะทํางานฯ 

จัดทําแผนพัฒนา

คณาจารยและ

แผนการบริหาร

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

มีแผนพัฒนา

คณาจารยและ

แผนการบริหาร

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

      5,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

บริหารบุคคล

คณะฯ

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

1. คณะสงเสริม

และสนับสนุนให

นําเสนอผลงาน

วิชาการในที่ประชุม

ระดับชาติ ที่มีคา 

impact factor 

สูงๆ หรือระดับ

นานาชาติ

รอยละผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร รอยละ 18

รองคณบดี

ฝายวิชาการ

ศูนย

บัณฑิตศึกษาฯ

2. คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

พิจารณากลยุทธ

เพื่อผลักดันใหนิสิต

ปริญญาโท แผน ข 

ใหมีการนําเสนอ

ผลงานวิชาการใน

ที่ประชุมระหวาง

มหาวิทยาลัยหรือที่

ประชุมระดับชาติ

หรือนานาชาติ

คณบดี คณะกรรมการ

ประจําคณะ

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. ระบบการสงเสริม

ใหนิสิตระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา

เขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุม

ระหวางมหาวิทยาลัย

หรือที่ประชุม

ระดับชาติหรือ

นานาชาติยังไมชัดเจน

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555

คณะ ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธและ

สรางระบบการจูงใจ

ใหนิสิตปริญญาตรี

และปริญญาโท แผน 

ข เขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ เชน การ

ประชุมวิชาการ มก. 

และการประชุม

วิชาการนัก

เศรษฐศาสตรแหงชาติ

นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษามีการ

เขารวมกิจกรรม

ประชุมวิชาการ อยู

แลว ในสวนของ

นิสิตระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยายาลัย 

ใหนับเปนชั่วโมง

กิจกรรม

 อยูระหวาง

ดําเนินการเสนอให

คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

พิจารณากลยุทธเพื่อ

ผลักดันใหนิสิต

ปริญญาโท แผน ข 

มีการนําเสนอ

ผลงานวิชาการในที

3.  ควรแสดงระบบการ

สงเสริมใหนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุม

วิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการในที่

ประชุมระหวาง

มหาวิทยาลัยหรือที่

ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ เชน มี

คณะกรรมการพิจารณา

ใหทุนสนับสนุนและมี

ชองทางการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ รวม
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายกิจการนิสิต)

1. การนําผลการ

ประเมินของการ

ใหบริการมาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนา

1. ควรดําเนินการ

ประเมินคุณภาพการ

ใหบริการในภาพรวม 

และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง เชน การประเมิน

 online ภาพรวมการ

ใหบริการของคณะและนํา

ผลมาปรับปรุง

นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง จากการ

ประเมิน online 

ภาพรวมการ

ใหบริการของคณะ

ประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนานิสิต เพื่อ

พิจารณานําผลการ

ประเมินการ

ใหบริการแกนิสิต

ในดานตางๆ มา

พัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการและการ

จัดกิจกรรมนิสิต

มีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางนอย 1

 เรื่อง

  - รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต/ รอง

คณบดีฝาย

บริหาร

งานบริการ

การศึกษา / 

งานพัสดุฯ

2. ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการกับ

นิสิตปริญญาตรีใน

ระดับคณะ

2.  คณะกรรมการการให

คําปรึกษาของคณะ ควรมี

การประชุม วางแผน 

ดําเนินงานและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

รวมกัน สําหรับการ

ดําเนินงานในบาง

โครงการ/กิจกรรม อาจ

แยกดําเนินงานในระดับ

ภาควิชา

คณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษา

คณะฯ ควรมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณา

วางแผน ดําเนินงาน

และประเมินผลการ

ดําเนินงาน ในการให

คําปรึกษาของคณะ

การประชุม

คณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษา

คณะฯ

ภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง

      6,000.00 รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต

คณะกรรมการ

อาจารยที่

ปรึกษาฯ

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย       (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิจัย)

1. การตีพิมพเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติ

และนานาชาติ

1. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร

ประยุกตสนับสนุนดาน

การเงิน ในการสงบทความ

ไปตีพิมพเผยแพร และให

รางวัลกับผลงานที่ได

ตีพิมพในวารสารที่มี 

impact factor สูง

คณะควรสรางกลไก

สนับสนุนและสงเสริม

การตีพิมพเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติ

และนานาชาติ ใน

วารสารที่มี impact 

factor สูง

1. สรางกลไก

สนับสนุนและ

สงเสริมการตีพิมพ

เผยแพรผลงานทาง

วิชาการ

2. ใหรางวัล

มีกลไกสนับสนุน

และสงเสริมการ

ตีพิมพเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ

  - รองคณบดี

ฝายวิจัย

คณะกรรมการ

ศูนยวิจัยฯ

2. สนับสนุนให

อาจารยทุกคนไดทํา

วิจัย

2. จัดการอบรมเทคนิค

การทําวิจัย

จัดอบรมใหนักวิจัยพี่

เลี้ยงสําหรับนักวิจัยรุน

ใหม

แลกเปลี่ยน

เรียนรู และ

แนวทางในการ

จัดโครงการวิจัย

จัดสัมมนา มีคณาจารยเขารวม

สัมมนาไมนอยกวา

รอยละ 80 จาก

เปาหมาย 20 คน

    30,000.00 รองคณบดี

ฝายวิจัย

คณะกรรมการ

ศูนยวิจัยฯ

3. จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยง

สําหรับนักวิจัยหนาใหม

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิจัย)

1. การจัดเก็บขอมูล

ดานการใหบริการทาง

วิชาการของคณาจารย

ในภาควิชาตาง ๆ

1. สนับสนุนใหคณาจารย

เก็บหลักฐานการ

ใหบริการวิชาการ

ในการจัดเก็บขอมูล

ดานการใหบริการ

ทางวิชาการของ

คณาจารย คณะเปน

หนวยงานกลางใน

การจัดเก็บขอมูล 

และจะนําระบบ

สารสนเทศฯ FIS 

เขามาใชในการ

บันทึกขอมูล

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ

ศูนยวิจัยฯ มี

นโยบายการจัด

อบรมใหกับนักวิจัยพี่

เลี้ยงสําหรับนักวิจัย

หนาใหม

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

2. การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการ

ใหบริการทางวิชาการ

2.  ในกรณีที่เปนการจัด

หลักสูตรอบรม ควรมีการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการดวย

ในการจัดหลักสูตร

อบรมมีการ

ประเมินผลของ

โครงการ

คณะควรให

ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรมรายงานผล

การประเมินผลสัมฤทธิ์

 ของโครงการดวย

ผูรับผิดชอบ

โครงการฝกอบรม

รายงานผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์

 ของโครงการ

มีการรายงานผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 50 

จากโครงการทั้งหมด

 - ผอ.

ศูนยวิจัยฯ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ฝกอบรม

3. การใหบริการ

วิชาการแบบรวมทีม

3. สนับสนุนใหคณาจารย

ที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

เดียวกัน จัดหลักสูตร

อบรม ทํางานเปนทีม เชน

 ดานการประเมินผลทาง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

คณะมีการจัด

หลักสูตรอบรม

หลายหลักสูตร ที่นํา

คณาจารยจากทุก

ภาควิชาเขามามีสวน

รวม เชน หลักสูตร 

Grasroots 

Economic 

Development 

Followed 

sufficiency 

Economy 

Philosophy เปนตน

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

1.  ควรรณรงคใหนิสิต

และบุคลากรแตงกายให

เหมาะสมกับสถานศึกษา

คณะและ

มหาวิทยาลัยมี

โครงการรณรงคให

นิสิตและบุคลากร

แตงกายให

เหมาะสมกับ

สถานศึกษา อยูแลว

 ซึ่งดําเนินงานโดย

งานบริการการศึกษา

 -  -  -  -  -  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต / 

ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหาร

งานบริการ

การศึกษา

1. การกําหนดประเด็น

ความรูที่จําเปน ควรผาน

การพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจําคณะ

 กอนนําไปจัดกิจกรรม

    10,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

การจัดการ

ความรูคณะฯ

2. กิจกรรมจัดการความรู

ในแตละประเด็น ควร

กระทําอยางสม่ําเสมอ

ตอเนื่องหลายครั้ง และมี

ขอสรุปที่ตกผลึกเปนแนว

ปฏิบัติที่สมบูรณ เปนที่

ยอมรับจากกลุม กอน

บันทึกเปนลายลักษณ

อักษรเพื่อเผยแพร

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        (ผูกํากับดูแล :  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / ผูชวยคณบดีฝายบริหาร)

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ      (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายบริหาร)

โครงการพัฒนา

ระบบการ

จัดการความรู

ของคณะฯ

1. จัดประชุมเพื่อ

พิจารณาหา

ประเด็นความรูที่

จําเปนในปตอไป

2. มีการบันทึก

ขอสรุปที่เปนลาย

ลักษณอักษร

มีการบันทึกขอสรุปที่

เปนลายลักษณ

อักษรอยางนอย 1 

เรื่อง

คณะควรมีการ

กําหนดประเด็น

ความรูที่จําเปนใน

ปงบประมาณ 2555 

และเสนอแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ที่

มีความตอเนื่อง และ

ดําเนินการระดม

ความคิดเห็น และมี

ขอสรุปที่ตกผลึก และ

บันทึกเปนลายลักษณ

อักษร

ในปงบประมาณ 

2554 คณะ มีการ

กําหนดประเด็น

ความรูที่จําเปน 

ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และ

ไดนําเสนอที่ประชุม

 คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

พิจารณาใหความ

เห็นชอบเมื่อ วันที่ 

25 เม.ย.54

1. การพัฒนาสถาบัน

สูสถาบันการเรียนรูอยู

ในขั้นเริ่มดําเนินการ

ตามแนวทางกําหนด

ของมหาวิทยาลัย

เทานั้น

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

228 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8.1 

ผูกํากับดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

2. แผนบริหารความ

เสี่ยง มีเพียง 1 เรื่อง

3. ควรพิจารณาเพิ่มแผน

บริหารความเสี่ยง และ

มอบหมายใหแตละ

หนวยงานที่มีหนาที่

เกี่ยวของทําการติดตาม

และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ

 ตามเงื่อนไขเวลาอยาง

สม่ําเสมอ

มีการดําเนินการ

มากกวา 1 เรื่อง แต

ไมไดนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

พิจารณา

ควรพิจารณาความ

เสี่ยงตามบริบทของ

คณะ โดย

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และมีการ

ติดตามและรายงาน

ตามเงื่อนไขเวลาที่

กําหนด

โครงการบริหาร

ความเสี่ยง

ภายในคณะฯ

1. ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

เพื่อพิจารณา

ประเด็นความเสี่ยง

ตามบริบทของคณะ

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงาน

มีการวิเคราะหและ

ระบุความเสี่ยง 

อยางนอย 3 ดาน

      5,000.00 คณบดี คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยงคณะ

ไมมีขอเสนอแนะ

1. การดําเนินงานที่ใช

ระบบคุณภาพใน

กระบวนงาน PDCA

1. ควรมีกลไกกํากับ 

ติดตาม ประเมินผล และ

การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนา

กระบวนงานคุณภาพใน

ทุกๆ ดาน

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพฯ ควรมี

กระบวนการผลักดัน

ใหทุกหนวยงาน นํา

กระบวนการ PDCA  

มาใชในการดําเนินงาน

ในทุกดาน ตาม

ภารกิจและ

องคประกอบคุณภาพ

1. จัดหาแนว

ปฏิบัติที่ดีใหแก

หนวยงานภายใน

คณะเพื่อนําไป

ปฏิบัติ

2. รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA

 แกคณะ เพื่อ

พิจารณาปละ 3 ครั้ง

มีตัวบงชี้ จํานวน 2 

ตัวบงชี้ ที่มีการ

ดําเนินงานที่ใช

ระบบคุณภาพใน

กระบวนงาน PDCA 

ติด

ตาม

ติด

ตาม

ติด

ตาม
 - รองคณบดี

ฝายประกัน

คุณภาพ

งานประกันฯ

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

8. ผูรับผิดชอบ

องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศ)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ)

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

4. แนวทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับ

แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
รอบปการศึกษา 2554 (สปค.02) 
 

NO. สปค.02

หนวยงาน  คณะเศรษฐศาสตร (.../... )    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (มก.)

รายงาน ณ วันที.่....31 พฤษภาคม 2555.......................... (...... )    จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (คณะ)

ปรับปรุงครั้งที.่........................................................ (....... )    จากการประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 9.1 

ผูกํากับดูแล

9.2

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ          (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายบริหาร)

1. ขาดการรายงาน

การติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติการ

และแผนกลยุทธตอ

คณะกรรมการประจํา

คณะ

1. ควรจัดเตรียมระบบ

การรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติการและ

แผนกลยุทธ ตอ

คณะกรรมการประจํา

คณะตามเวลาที่กําหนด

ใหทุกหนวยงานรายงานผล

การดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมใน

แผนงานใหครบทุก

โครงการ/กิจกรรม

ใหทุกหนวยงานรายงานผล

การดําเนินงานของ

โครงการ/กิจกรรมใน

แผนงานใหเปนรายไตรมาส

- ติดตามตน ธ.ค.

- รายงานผลภายใน 15 ม.ค.

มีรายงานผลการดําเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมใน

แผนงานใหเปนรายไตรมาส

ดําเนินการแลว 50  - รองคณบดี

ฝายบริหาร

งาน

นโยบาย

และแผน

มีรายงานผล

การดําเนินงาน

ของโครงการใน

แผนงาน 2 ครั้ง

 ชวง 8 เดือน 

และ 10 เดือน 

โดยนําเสนอใน

ที่ประชุม

คณะกรรมการ

ประจําคณะฯ 

ครั้งที่ 9/2554

 2 ครั้ง 7 มิ.ย.54 และ

 31 ส.ค.54

2. ควรจัดการนําผลการ

ดําเนินงานดังกลาวมา

ทบทวนและใชเปนขอมูล

เชิงประจักษ เพื่อ

ปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป

คณะ ไดมอบหมายให

คณะทํางานจัดทําราง

นโยบายฯ พิจารณาจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน  2555-2559

 ตามนโยบายการพัฒนาคณะ

ประชุมทบทวนผลการ

ดําเนินงานปที่ผานมา เพื่อ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนกลยุทธ

มีแผนยุทธศาสตร ป 

2555-2559 และ

แผนปฏิบัติการประจําป 

2555

อยูระหวาง

ดําเนินการ

50       9,468.00 รองคณบดี

ฝายบริหาร

คณะทํางาน

จัดทําราง

นโยบายฯ

มีรางนโยบาย

แผนยุทธศาสตร

 ป 2555-2559

 - ต.ค.-54

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ 10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ)

1.  มีอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ

ในระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไปต่ํา

กวาเกณฑเล็กนอย

1. ควรพัฒนาอาจารยใน

คณะ เพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ โดยการ

สงเสริมและสนับสนุนให

ทําผลงานทางวิชาการ

และมีการตีพิมพเผยแพร

คณะมีอาจารยที่มีตําแหนง

ทางวิชาการในระดับรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป

ควรมีมาตรการสงเสริม

และสนับสนุนเพื่อ

ผลักดันใหอาจารย

ผลิตผลงานทางวิชาการ

และมีการตีพิมพเผยแพร

ที่ชัดเจน

1. สนับสนุนใหอาจารยลา

เพิ่มพูนความรูฯ เพื่อ

ผลิตผลงานทางวิชาการ

2. วางระบบและกลไกการ

สงเสริมและสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ

และมีการตีพิมพเผยแพร

1. มีอาจารยลาเพิ่มพูน

ความรูฯ ปละ 1 คน

ดําเนินการ

แลว

100  - รองคณบดี

ฝายบริหาร

อาจารย รศ.ดร.สันติ

ยา เอกอัคร

มีอาจารยลา

เพิ่มพูน

ความรูฯ ป

ละ 1 คน

มิ.ย.54-31 

พ.ค.55

2. แผนการบริหาร

พัฒนาคณาจารยทั้ง

ทางดานวิชาการ 

เทคนิคการสอน และ

การวัดผล และ

แผนการบริหารพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

ในระดับคณะ ยังไม

ชัดเจน

2. คณะควรจัดทํา

แผนพัฒนาคณาจารยทั้ง

ทางดานวิชาการ เทคนิค

การสอน การวัดผล และ

แผนการบริหารพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนให

ชัดเจนและเปนแผนที่มี

การวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ โดยพิจารณา

ในประเด็นการพัฒนา

หลักสูตรของคณะ การ

สํารวจความตองการของ

คณาจารย  และ

ขอเสนอแนะจากผ

คณะฯ มอบหมายให

คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลคณะฯ พิจารณา

จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย

และแผนการบริหารพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนใน

ระดับคณะ

1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนา

คณาจารยและแผนการ

บริหารพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

2. ประชุมคณะทํางานฯ 

จัดทําแผนพัฒนา

คณาจารยและแผนการ

บริหารพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

มีแผนพัฒนาคณาจารยและ

แผนการบริหารพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

ยังไม

ดําเนินการ

 -  - คณบดี คณะกรรมก

ารบริหาร

บุคคลคณะฯ

 -  -  -

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ 10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)
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3. ระบบการสงเสริม

ใหนิสิตระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา

เขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุม

ระหวางมหาวิทยาลัย

หรือที่ประชุม

ระดับชาติหรือ

นานาชาติยังไมชัดเจน

3.  ควรแสดงระบบการ

สงเสริมใหนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุม

วิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการในที่

ประชุมระหวาง

มหาวิทยาลัยหรือที่

ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ เชน มี

คณะกรรมการพิจารณา

ใหทุนสนับสนุนและมี

ชองทางการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ รวม

คณะ ควรเพิ่มการ

ประชาสัมพันธและสราง

ระบบการจูงใจใหนิสิต

ปริญญาตรีและปริญญาโท 

แผน ข เขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการ เชน 

การประชุมวิชาการ มก. 

และการประชุมวิชาการนัก

เศรษฐศาสตรแหงชาติ

0 1. คณะสงเสริมและ

สนับสนุนใหนําเสนอ

ผลงานวิชาการในที่ประชุม

ระดับชาติ ที่มีคา impact 

factor สูงๆ หรือระดับ

นานาชาติ

รอยละผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร รอยละ 18

ดําเนินการ

แลว

100  - รองคณบดี

ฝายวิชาการ

ศูนย

บัณฑิต

ศึกษาฯ

มีการ

กิจกรรม

อบรมการ

เขียน

บทความทาง

วิชาการ 

(ภาษาอังกฤษ)

 ใหแกนิสิต

ปริญญาเอก 

สาขา

เศรษฐศาสตร

22.78

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายกิจการนิสิต)

1. การนําผลการ

ประเมินของการ

ใหบริการมาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนา

1. ควรดําเนินการ

ประเมินคุณภาพการ

ใหบริการในภาพรวม 

และนําผลการประเมิน

มาปรับปรุง เชน การ

ประเมิน online 

ภาพรวมการใหบริการ

ของคณะและนําผลมา

ปรับปรุง

นําผลการประเมินมา

ปรับปรุง จากการประเมิน 

online ภาพรวมการ

ใหบริการของคณะ

ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนานิสิต เพื่อพิจารณา

นําผลการประเมินการ

ใหบริการแกนิสิตในดาน

ตางๆ มาพัฒนาปรับปรุง

การใหบริการและการจัด

กิจกรรมนิสิต

มีการพัฒนาปรับปรุงอยาง

นอย 1 เรื่อง

 ยังไม

ดําเนินการ

  -   - รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต/ รอง

คณบดีฝาย

บริหาร

งานบริการ

การศึกษา /

 งานพัสดุฯ

 -  -  -

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ 10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม
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2. ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการกับ

นิสิตปริญญาตรีใน

ระดับคณะ

2.  คณะกรรมการการให

คําปรึกษาของคณะ ควร

มีการประชุม วางแผน 

ดําเนินงานและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานรวมกัน 

สําหรับการดําเนินงานใน

บางโครงการ/กิจกรรม 

อาจแยกดําเนินงานใน

ระดับภาควิชา

คณะกรรมการอาจารยที่

ปรึกษาคณะฯ ควรมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน

 ดําเนินงานและประเมินผล

การดําเนินงาน ในการให

คําปรึกษาของคณะ

การประชุมคณะกรรมการ

อาจารยที่ปรึกษาคณะฯ

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  ดําเนินการ

แลว

       50.00   - รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต

คณะกรรมก

ารอาจารย

ที่ปรึกษาฯ

มีการจัดเพียง 1

 ครั้ง

1 ครั้ง /ป

การศึกษา

 -

องคประกอบที่ 4 การวิจัย       (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิจัย)

1. การตีพิมพเผยแพร

ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติและ

นานาชาติ

1. ศูนยวิจัย

เศรษฐศาสตรประยุกต

สนับสนุนดานการเงิน ใน

การสงบทความไปตีพิมพ

เผยแพร และใหรางวัล

กับผลงานที่ไดตีพิมพใน

วารสารที่มี impact 

factor สูง

คณะควรสรางกลไก

สนับสนุนและสงเสริมการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานทาง

วิชาการในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ ใน

วารสารที่มี impact factor

 สูง

1. สรางกลไกสนับสนุน

และสงเสริมการตีพิมพ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ

2. ใหรางวัล

มีกลไกสนับสนุนและ

สงเสริมการตีพิมพเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ

ดําเนินการ

แลว

100   - รองคณบดี

ฝายวิจัย

คณะกรรมก

าร

ศูนยวิจัยฯ

ผลงานที่

ตีพิมพใน

วารสารที่มี 

impact 

factor สูงยัง

มีนอย

มีการ

สนับสนุน

คาใชจาย 

และวารสาร

เพื่อการตีพิมพ

เผยแพร

ผลงานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติ

และนานาชาติ

 และการ

ประชาสัมพันธ

ผลงาน

2. สนับสนุนให

อาจารยทุกคนไดทําวิจัย

2. จัดการอบรมเทคนิค

การทําวิจัย

จัดอบรมใหนักวิจัยพี่เลี้ยง

สําหรับนักวิจัยรุนใหม

แลกเปลี่ยนเรียนรู และ

แนวทางในการจัด

โครงการวิจัย

จัดสัมมนา มีคณาจารยเขารวมสัมมนา

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมาย 20 คน

ยังไม

ดําเนินการ

 -   - รองคณบดี

ฝายวิจัย

คณะกรรมก

าร

ศูนยวิจัยฯ

 -  -  -

3. จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยง

สําหรับนักวิจัยหนาใหม

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ 10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 9.1 

ผูกํากับดูแล

9.2

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายวิจัย)

1. การจัดเก็บขอมูล

ดานการใหบริการทาง

วิชาการของคณาจารย

ในภาควิชาตาง ๆ

1. สนับสนุนใหคณาจารย

เก็บหลักฐานการ

ใหบริการวิชาการ

2. การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการ

ใหบริการทางวิชาการ

2.  ในกรณีที่เปนการจัด

หลักสูตรอบรม ควรมี

การประเมินผลสัมฤทธิ์

ของโครงการดวย

คณะควรใหผูรับผิดชอบ

โครงการฝกอบรมรายงาน

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของโครงการดวย

ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรมรายงานผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ

โครงการ

มีการรายงานผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ

โครงการ ไมนอยกวารอยละ

 50 จากโครงการทั้งหมด

ดําเนินการ

แลว

100  - ผอ.

ศูนยวิจัยฯ

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ฝกอบรม

100  -

3. การใหบริการ

วิชาการแบบรวมทีม

3. สนับสนุนให

คณาจารยที่มีความ

เชี่ยวชาญในดานเดียวกัน

 จัดหลักสูตรอบรม 

ทํางานเปนทีม เชน ดาน

การประเมินผลทาง

เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม        (ผูกํากับดูแล :  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / ผูชวยคณบดีฝายบริหาร)

1.  ควรรณรงคใหนิสิต

และบุคลากรแตงกายให

เหมาะสมกับสถานศึกษา

 -  -  -  -  -  -  -  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นิสิต / 

ผูชวย

คณบดีฝาย

บริหาร

งาน

บริการ

การศึกษา

 -  -  -

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ 10. 

หมายเหตุ

โครงการ

บริการทาง

วิชาการแก

สังคมทุก

โครงการ มีการ

รายงานผล

เสร็จสิ้นแลว
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 9.1 

ผูกํากับดูแล

9.2

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ      (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายบริหาร)

1. การกําหนดประเด็น

ความรูที่จําเปน ควรผาน

การพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจํา

คณะ กอนนําไปจัด

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูของ

คณะฯ

1. จัดประชุมเพื่อพิจารณา

หาประเด็นความรูที่จําเปน

ในปตอไป

2. มีการบันทึกขอสรุปที่

เปนลายลักษณอักษร

มีการบันทึกขอสรุปที่เปน

ลายลักษณอักษรอยางนอย

 1 เรื่อง

ยังไม

ดําเนินการ

 -  - คณบดี คณะกรรมก

ารการ

จัดการ

ความรู

คณะฯ

 -  -  -

2. กิจกรรมจัดการความรู

ในแตละประเด็น ควร

กระทําอยางสม่ําเสมอ

ตอเนื่องหลายครั้ง และมี

ขอสรุปที่ตกผลึกเปน

แนวปฏิบัติที่สมบูรณ 

เปนที่ยอมรับจากกลุม 

กอนบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรเพื่อเผยแพร

3. ควรพิจารณาเพิ่มแผน

บริหารความเสี่ยง และ

มอบหมายใหแตละ

หนวยงานที่มีหนาที่

เกี่ยวของทําการติดตาม

และรายงานตอ

คณะกรรมการประจํา

คณะ ตามเงื่อนไขเวลา

อยางสม่ําเสมอ

ควรพิจารณาความเสี่ยงตาม

บริบทของคณะ โดย

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และมีการติดตามและ

รายงานตามเงื่อนไขเวลาที่

กําหนด

โครงการบริหารความ

เสี่ยงภายในคณะฯ

1. ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อ

พิจารณาประเด็นความ

เสี่ยงตามบริบทของคณะ

2. ติดตามผลการดําเนินงาน

มีการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยง อยางนอย 3 ดาน

ดําเนินการ

แลว

100  - คณบดี คณะกรรมก

ารบริหาร

ความเสี่ยง

คณะ

การติดตามผล

การดําเนินงาน

ยังไมครบ

ประเด็นความ

เสี่ยง

มีการ

วิเคราะหควม

เสี่ยง 3 ดาน

 -

10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

1. การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันการเรียนรูอยู

ในขั้นเริ่มดําเนินการ

ตามแนวทางกําหนด

ของมหาวิทยาลัยเทานั้น

คณะควรมีการกําหนด

ประเด็นความรูที่จําเปนใน

ปงบประมาณ 2555 และ

เสนอแผนงาน โครงการ/

กิจกรรม ที่มีความตอเนื่อง 

และดําเนินการระดมความ

คิดเห็น และมีขอสรุปที่ตก

ผลึก และบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม
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จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 9.1 

ผูกํากับดูแล

9.2

ผูปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศ)

ไมมีขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        (ผูกํากับดูแล : รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ)

1. การดําเนินงานที่ใช

ระบบคุณภาพใน

กระบวนงาน PDCA

1. ควรมีกลไกกํากับ 

ติดตาม ประเมินผล และ

การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนา

กระบวนงานคุณภาพใน

ทุกๆ ดาน

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพฯ ควรมี

กระบวนการผลักดันใหทุก

หนวยงาน นํากระบวนการ 

PDCA  มาใชในการ

ดําเนินงานในทุกดาน ตาม

ภารกิจและองคประกอบ

คุณภาพ

0 1. จัดหาแนวปฏิบัติที่ดี

ใหแกหนวยงานภายในคณะ

เพื่อนําไปปฏิบัติ

2. รายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

กระบวนการ PDCA แก

คณะ เพื่อพิจารณาปละ 3 

ครั้ง

มีตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้

 ที่มีการดําเนินงานที่ใช

ระบบคุณภาพใน

กระบวนงาน PDCA 

ดําเนินการ

แลว

100  - รองคณบดี

ฝายประกัน

คุณภาพ

งาน

ประกันฯ

มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานตาม

 แกคณะเพียง 1

 ครั้ง

2 ตัวบงชี้ 

(ตัวบงชี้ที่ 1.1

 และ 9.1)

เม.ย.

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ

1 8.งบประมาณที่

ใชจริง

9. ผูรับผิดชอบ5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 

ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

6. ผลการ

ดําเนินงานตาม

กิจกรรม

10. 

หมายเหตุ

11. ผลของ

ตัวชี้วัดฯ (KPI)

12.ระยะเวลา

ดําเนินงานจริง

2. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

3. โครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

4. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ
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บทท่ี 5 รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2554 ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร  ตามผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2555 เพ่ือให
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยางยิ่ง วาผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเปนประโยชน โดยตรง
ตอคณะเศรษฐศาสตร และเกิดประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

 
ประธานคณะกรรมการ  รองศาสตราจารยดร.บุญเรียง ขจรศิลป   คณะศึกษาศาสตร   
รองประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย ธนะรัตน แตวัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรรมการ   รองศาสตราจารย ศรัณย วรรธนัจฉริยา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรรมการ   ผูชวยศาสตราจารย ธีระศักดิ์ พราพงษ คณะสัตวแพทยศาสตร   
กรรมการ   ผูชวยศาสตราจารย เปรมฤดี ชอบผล คณะมนุษยศาสตร   
กรรมการและเลขานุการ  นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์  สํานักงานประกันคุณภาพ   
ผูชวยเลขานุการ   นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร  คณะสังคมศาสตร   

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ เศรษฐศาสตร  ประจําป การศึกษา  
2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ เศรษฐศาสตร  ระหวางวันท่ี  23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 255 4 (1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ  อาจารย จํานวน 3 คน 
บุคลากร จํานวน 5 คน และนิสิต จํานวน  10 คน ศิษยเกาจํานวน 7 คน และผูใชบัณฑิตจํานวน 3 คน 

 
  คณะเศรษฐศาสตร   มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง  9 
องคประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน  36 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 ไดคุณภาพระดับดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.07 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2554 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนดาํเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

องคประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 3.44 3.53 4.17 4.17 3.44 3.89 

องคประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 2.67 2.50 2.50 - - - 2.67 2.50 - 2.50 

องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36 

องคประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67 

องคประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 4.25 4.25 3.76 4.15 

องคประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.10 - 4.00 4.00 4.10 4.00 

เฉลีย่ภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07 
ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุด ท่ีควรพัฒนา 
และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพสูงมีวุฒิปริญญาเอก และผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยอยูใน

ระดับสูง 

2. มีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเนนวิจัยจํานวนมาก 

3. มีนักวิจัยท่ีมีความสามารถสูงจํานวนมาก สามารถหางานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดจาก

หนวยงานตางๆ 

4. มีทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม มีผลงานตีพิมพในวารสารท้ังในและตางประเทศมากข้ึน  

5. คณาจารยมีความสามารถและประสบการณในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายสาขา  

6. คณะกรรมการประจําคณะมีจํานวนนอยทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน  

7. มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณท่ีชัดเจน 

แนวทางเสรมิ 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยทําตําแหนงวิชาการเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการท่ี

เกษียณอายุ 

2. ควรขยายพ้ืนท่ีหองสมุดใหกวางข้ึนเพ่ือรองรับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. สรางเครือขายวิจัยกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมนักวิจัย และขยายงานวิจัย 

4. บูรณาการความรวมมือระหวางภาควิชา และคณะอ่ืนๆ ในการใหบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายดานวิชาการ 

5. ควรมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีศักยภาพสูงเปนกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็น

ในการบริหารงาน รวมท้ังใหความชวยเหลือกิจการตางๆของคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินงานตามแผนกลยุทธ เพ่ือใหไดขอมูลวามีปญหาอะไรจึงทําใหไมบรรลุ

เปาหมายจะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 

2. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ควรจัดทําระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก

การพัฒนามาใชในการเรียนการสอน 

4. คณะยังขาดความชัดเจนในเรื่องของทิศทางในการพัฒนานิสิตและศิษยเกา แผนพัฒนาใน

ภาพรวมของคณะไมชัดเจน โครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมาก และเนนพัฒนานิสิตระดับ ป .ตรี 

5. การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป พบวา โครงการท่ีอยูในแผนและท่ีอยูใน 
Gantt Chart ไมสอดคลองกัน อีกท้ังตัวชี้วัดท่ีระบุในแผนเปนเพียงการนับโครงการแตไมได
แสดงถึงวัตถุประสงคของโครงการ และเม่ือดูในเชิงลึกท่ีโครงการจะพบวาตัวบงชี้โครงการไมตรง
กับวัตถุประสงคและผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ( Outcome) ไมเปนไปตามเปาประสงค /
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ตัวชี้วัดกลยุทธ ซ่ึงอาจสงผลใหการประเมินผลไมชัดเจน ไมสามารถวิเคราะหสาเหตุของการ
บรรลุ/ไมบรรลุได จึงไมมีผลการปรับปรุง 

6. ควรมีการประเมินการดําเนินงานของนักวิจัย และศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
7. ระบบการจัดเก็บขอมูลดานการบริการวิชาการจากคณาจารย 
8. คณะมีแผนยุทธศาสตรท่ีสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชัดเจนแตในทางปฏิบัติไมไดเปนผู

ขับเคลื่อนแตจะเปนในสวนของภาควิชาดําเนินการยังไมเห็นแผนท่ีถอดจากยุทธศาสตร ทําใหผล
ท่ีไดจากการทํากิจกรรมไมสามารถสะทอนหรือบอกความเชื่อมโยงวิสัยทัศนของคณะวาทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม แลวไดอะไร 

9. ในการนําโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของคณะยังไมเปนไปตาม PDCA เนื่องจากการประเมิน
เปนเพียงประเมินโครงการเสร็จ และตัวชี้วัดโครงการก็ไมไดบอกถึงความสําเร็จของวัตถุประสงค 
จึงไมสามารถบอกไดวาจะปรับปรุงอะไรและอยางไร โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

10. ไมพบหลักฐานวาผูบริหารมีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะในการบริหารงานท่ีไดจาก
คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

11. ในปการศึกษา 2554 ผูบริหารมีการประชุมคณาจารยในคณะเพียงครั้งเดียวและไมมีการประชุม
บุคลากรสายอ่ืนเลย 

12. ระบบสารสนเทศ  (FIS) เพ่ือการบริหารของคณะยังดําเนินการไมสมบูรณแมจะมีแผนในการ
ดําเนินการแลว 

13. คณะยังไมไดพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพท่ีสะทอนจุดเนนของคุณภาพคณะท่ีแทจริงมีแต
คูมือการดําเนินงานเฉพาะการประเมินคุณภาพ 

14. วัฒนธรรมคุณภาพของคณะยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และมีความเขาใจในเรื่องประกัน
คุณภาพนอย 

15. ในการทํา MOU เครือขาย QA ในระดับคณะยังไมมีความชัดเจนโดยเฉพาะการทําแผนกิจกรรม
รวมกัน และการทํากิจกรรมรวมกันท่ีบุคลากรของคณะสวนใหญมีสวนรวมซ่ึงในปจจุบันเปนการ
สงบุคคลไมก่ีคนเขารวมอบรมเทานั้นจึงไมเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําเครือขาย 

 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดทิศทางของการพัฒนานิสิตอาจกําหนดเปน Career path ของการเปนนิสิต

เศรษฐศาสตรจนถึงการจบเพ่ือความชัดเจนในอาชีพ และกําหนดเปนแผนในการพัฒนาซ่ึงจะทํา

ใหเห็นความชัดเจนของการพัฒนานิสิตทุกระดับและรวมถึงศิษยเกา 

2. คณะควรวิจัยแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหมีความสอดคลองกันโดยเฉพาะปรับตัวชี้วัดของ

โครงการใหมีความชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และใหผลประโยชนท่ีคาดวา

จะไดรับตรงกับตัวชี้วัดและเปาประสงคของแผนกลยุทธ และใหผูรับผิดชอบจะตองทําหนาท่ีใน

การติดตาม (Follow up) หลังจากโครงการเสร็จ เพ่ือประเมินผลสําเร็จเปรียบเทียบกับเปา

หมายถึงจะเปนการประเมินท่ีแทจริง และตองนําผลจากการเปรียบเทียบวิเคราะหหาสาเหตุ

กรณีท่ีบรรลุ/ไมบรรลุเพ่ือนํามาปรับปรุงครั้งตอไป 
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3. วาจาง/ใหทุนอาจารยทําการประเมินการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือความ

สมบูรณของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 

4. ใหมีการสํารวจการบริการวิชาการของคณาจารยแยกตามภาควิชาเปนระยะๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

ครบถวนสมบูรณ 

5. สงขอมูลองคประกอบท่ี 5 กลับไปใหคณาจารยทุกทานไดตรวจสอบอีกครั้ง 

6. คณะอาจตองทบทวนถึงความสําคัญวาจําเปนตองมียุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หรอืไม เปนเพียงภารกิจสวนหนึ่งหรือเปนเปาประสงค (Goals) หนึง่ของแผนฯ ท่ีจะสะทอนใน

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในสวนของนิสิตและในสวนของบุคลากรสนับสนุนในเรื่องของการ

พัฒนาบุคลากรหรือวัฒนธรรมขององคกร 

7. คณะควรจัดทําความเขาใจใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมสามารถบริหารโครงการ/เขียน

โครงการท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและเขาใจถึงการใชเครื่องมือ PDCA ในการบริหารโครงการที่

ถูกตองเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

8. เพ่ือใหเห็นผลการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ควรมีการรายงานผลการปรับปรุงในวาระสืบเนื่องจากการรายงานผลดําเนินงาน
ของผูบริหาร 

9. ควรจัดประชุมบุคลากรทุกสายงานเพ่ือถายทอดทิศทางการบริหารงาน รายงานผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร รวมท้ังรับทราบปญหาและขอเสนอแนะตางๆจากบุคลากร ซ่ึงจะทําให
เกิดความเขาใจและความมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 

10. คณะควรเรงดําเนินการใหระบบ (FIS) สามารถใชงานได โดยอาจเริ่มใชงานทีละสวน และ เพ่ือให
เกิดความสมบูรณของระบบสารสนเทศควรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนระบบ
สารสนเทศท่ีกําหนดไว รวมท้ังประเมินระบบสารสนเทศในสวนท่ีคณะดําเนินการดวย 

11. เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะเกิดผลอยางเต็มรูปแบบ จึงควรมีการแจง
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะโดยอาจทําเปนคูมือท่ีรวมระเบียบท่ีควรทราบใน
การบริหารงานไวดวย 

12. เพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเปนระบบงายตอการติดตามควรจัดกลุมวาระ
พิจารณาตามพันธกิจ เชน ดานการผลิตบัณฑิตและการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริหาร
จัดการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานแผนงาน เปนตน 

13. ควรปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรูไมมีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการ
จัดการความรูวามีท่ีมาอยางไร การกําหนดเปาหมายท่ีวัดได การกําหนดกลุมบุคคลท่ีจะจัดการ
ความรู และแสดงความสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

14. คณะควรใหความสําคัญในการใชระบบบริหารความเสี่ยงอยางจริงจังในการบริหารงาน 
15. คณะจะตองพัฒนารูปแบบของการบริหารคุณภาพของคณะอาจศึกษารูปแบบของ TQM มา

ประยุกตโดยดึงเปาหมายคุณภาพท่ีเปนจุดเนนของคณะ และวางระบบในการพัฒนาท่ีชัดเจนซ่ึง

จะมีความชัดเจนมากกวาการมีระบบท่ีอางเพียงคูมือดําเนินการประเมิน  
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16. คณะจะตองจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานท่ีนําเอาเปาหมายของการประกันคุณภาพ

ฝงในงานประจํา และปรับทัศนคติโดยเฉพาะความเขาใจท่ีคาดเคลื่อนของเรื่องการประกัน

คุณภาพ 

17. คณะและเครือขายท่ีรวมเรื่อง QA ควรจะทําแผนกิจกรรมในการพัฒนา/แลกเปลี่ยนท่ีชัดเจน 

และกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของการทํา MOU เพ่ือใหแตละโครงการท่ีดําเนินการสามารถ

ประเมินผลและติดตามความสําเร็จได และคณะจะตองสนับสนุนบุคลากรสวนใหญเขารวม

เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม QA จากสวนงานอ่ืนๆ เพ่ือมีมุมมองทัศนคติท่ีดี 

 
ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- 
ประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง  4  ดาน 

คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานดาน

การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย อยูในระดับดี สวนการบริการทางวิชาการ

แกสังคม อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตามยังตองมีการปรับปรุงดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีมีผลการประเมิน

อยูในระดับพอใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ทําใหมี

การประเมินผลไมชัดเจน ไมสามารถวิเคราะหสาเหตุของการบรรลุ/ไมบรรลุได สงผลตอการนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนา 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
-  

 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 255 3  พบวา 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี  โดยมีโครงการ ท้ังหมด
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 3 โครงการ 20 กิจกรรม มีการดําเนินงานแลว 2 โครงการ 13 กิจกรรม อยู
ระหวางดําเนินงาน 1 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินงาน 6 กิจกรรม  ไดแก 

1. กิจกรรมแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนการบริหารพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

2. กิจกรรมประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต เพ่ือพิจารณานําผลการประเมินการใหบริการแกนิสิตใน
ดานตางๆ มาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและการจัดกิจกรรมนิสิต 

4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู และแนวทางในการจัดโครงการวิจัย 
5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูของคณะ มี 2 กิจกรรม ไดแก 

1. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาประเด็นความรูท่ีจําเปนในปตอไป 
2. มีการบันทึกขอสรุปท่ีเปนลายลักษณอักษร 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ  ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 
พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 25-27 กรกฎาคม 2554  พบวา มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบงชี้ จาก 24 ตัว
บงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยคณะเศรษฐศาสตรประเมินตนเองไดระดับคะแนน  4.12 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ใหคะแนน 4.44 อยูในเกณฑดี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุด ท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
สาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมินฯ 

วันจนัทรท่ี 23 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพรอมกัน ณ หองประชมุ EC 

5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการฯ 
เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหาร คณะเศรษฐศาสตร ณ หอง

ประชุม EC 5628   
- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค  

และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 
 -   ผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2554 
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     ท้ังนี้ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  
-  คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 10.30 - 12.00 น.    คณะกรรมการ ประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชมุ EC 5628 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค ชัน้ 7 อาคารปฏิบัติการฯ 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สมัภาษณ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของคณะ  ณ หอง

ประชุม EC 5628 
เวลา 13.30 – 14.30 น. กลุมท่ี 1 กลุมอาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา  จํานวน 3 คน 
            กลุม บุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  จํานวน 5 คน 

เวลา 14.30 – 15.30 น. กลุมท่ี 2 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป      จํานวน 10 คน 
              กลุมศิษยเกา และผูมีสวนเก่ียวของ      จํานวน 7 คน  
              (ศิษยเกา 4 คน ผูใชบัณฑิต 3 คน)  
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ณ หองประชมุ EC 

5628 

วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการ ตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ตาม

องคประกอบท่ีรับผิดชอบ และพิจารณาจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให
ขอเสนอแนะ ณ หองประชุม EC 5628 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ดวยวาจา) 
ใหผูบริหารและบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตรรับทราบ ณ หองประชุม EC 
5628 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค ชัน้ 7 
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วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมท้ังศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียมของผูประเมิน   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผูบริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สมัภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย นิสิต ศิษยเกา และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษา
เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาตางๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ 
  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับคณบดี และสํานักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ
ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
4.17 ไดคุณภาพระดับดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.07 ไดคุณภาพระดับดี  
รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2554 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนดาํเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

องคประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 3.44 3.53 4.17 4.17 3.44 3.89 

องคประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 2.67 2.50 2.50 - - - 2.67 2.50 - 2.50 

องคประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36 

องคประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67 

องคประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 4.25 4.25 3.76 4.15 

องคประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

องคประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.10 - 4.00 4.00 4.10 4.00 

เฉลีย่ภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07 
ผลการประเมนิ ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะ เศรษฐศาสตร  ในรอบปการศึกษา 255 4 สามารถสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพไดดังนี้ 

 
ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย  
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ 
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ     ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(36 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.07   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(37 ตัวบงชี้) ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.04   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้)  4.10   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี้)  4.06   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบงชี้) 4.00   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบงชี้) ยกเวนตัวบงชี้ที่ 12 4.02   
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ  6 4.00   
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ขอ 0 0 0.00 ไม

ประเมิน 
16.2 

(สมศ.) 
ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลักษณ คะแนน 0 0 0.00 ไม

ประเมิน 
17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน 
ขอ 0 0 0.00 ไม

ประเมิน 
องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.89   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ขอ 6 6 4.00   
2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 

(เง่ือนไข 1) 
60 79 73.49 5.00   

107.5   
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 

(เง่ือนไข 1) 
20 28 26.05 4.34   

107.5   
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ขอ 5 2 2.00   
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 
ขอ 6 6 4.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอ 7 7 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบณัฑิต 
ขอ 5 6 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 4 4 4.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 328 83.89 4.19   
391   

  จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน   463     
  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

(ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน   496     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา คน   328     
  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน   0     
  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน   2     
  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน   70     
  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน   13886.67     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย  
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ 
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ     ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 
2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

คะแนน
ประเมินจาก

นายจาง 

4 4.05 4.05   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 20 66.75 22.78 
  

4.56   
  293   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน   293     
  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง 
ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   126.00 63.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน   5.00 3.75     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไดรับ
การยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
4  

(สมศ.) 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 40 2.00 0.00 
  

0.00   
0   

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน   0     
  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ  

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ  

ผลงาน   0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   2.00 2.00     



 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร  ประจําปการศึกษา 2554  

 
  

248 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย  
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ 
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ     ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 
  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
14  

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 5 567.00 5.27 

  
4.40   

  107.50   
  อาจารยวฒุปิริญญาตรี คน   0.00 0.00     
  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน   9.00 18.00     
  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน   44.50 222.50     
  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00     
  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   9.00 27.00     
  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน   17.00 102.00     
  รองศาสตราจารยวฒุปิริญญาตรี คน   0.00 0.00     
  รองศาสตราจารยวฒุปิริญญาโท คน   9.50 47.50     
  รองศาสตราจารยวฒุปิริญญาเอก คน   16.50 132.00     
  ศาสตราจารยวฒุปิริญญาตรี คน   0.00 0.00     
  ศาสตราจารยวฒุปิริญญาโท คน   1.00 8.00     
  ศาสตราจารยวฒุปิริญญาเอก คน   1.00 10.00     

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   2.67   
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 
ขอ 5 4 3.00   

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต ขอ 5 2 2.00   
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ขอ 3 3 3.00   

องคประกอบที่ 4  การวิจัย  4.36   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ขอ 5 5 3.00   
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
ขอ 5 6 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 80000 61,586,200 597,924.27 5.00   
103.00   

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 8 17.25 16.75 5.00   
103.00   

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน   101.00     
  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน   2.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   20.00 5.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประกาศของ สมศ. 
 

ผลงาน   3.00 1.50     

 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน  1.00 0.75   
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย  
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ 
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ     ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 
  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00  0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ 
Q4) ในปลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   10.00 10.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ ผลงาน   0.00 0.00     
6 

(สมศ.) 
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 13.00 12.62 3.16   

103.00   
  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง   4.00     
  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง   0.00     
  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง   0.00     
  การใชประโยชนทางออมของานสรางสรรค เร่ือง   9.00     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 8 11.25   
10.92 

5.00   
103.00   

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติ เร่ือง   6.00 1.50     

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ เร่ือง   14.00 7.00     
  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดย

ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
เร่ือง   1.00 0.75     

  ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 

เร่ือง   2.00 2.00     

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม   5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ขอ 5 5 5.00   
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 
ขอ 5 5 5.00   

 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

รอยละ 22 6.00 31.58 5.00  

  
19.00    

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   2     
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย  
ป 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ 
ประเมิน  
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ     ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน)   ตัวหาร 
  - ใชการพัฒนาการวิจัย เร่ือง   0     
  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง   4     
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง   19     
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

ขอ 4 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที ่1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม) 

ขอ 4 0 0.00 ไม
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที ่2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ขอ 4 0 0.00 ไม
ประเมิน 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 3 3.00  
10 

(สมศ.) 
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 3 3.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 4 5 5.00  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.15  
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหาร

ทุกระดับของคณะ 
ขอ 6 5 3.00  

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 4 5 5.00  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 4 4 4.00  
7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 5 6 5.00  
12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน คะแนน   ไมประเมิน 0.00 ไม

ประเมิน 
13 

(สมศ.) 
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน คะแนน 3.51 3.76 3.76   

องคประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 5.00   

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.05   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 7 7 4.00   
15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด 

คะแนน 4 4.10 4.10   
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา คณะ เศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.00 
ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับด ี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 
- 
 

แนวทางเสรมิ 
- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินงานตามแผนกลยุทธ เพ่ือใหไดขอมูลวามีปญหาอะไรจึงทําใหไมบรรลุเปาหมาย

จะไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  จํานวน13 ตัวบงชี้ 
พบวา คณะ เศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพสูงมีวุฒิปริญญาเอก และผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยอยูใน

ระดับสูง 

2. มีจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีเนนวิจัยจํานวนมาก 
 

แนวทางเสรมิ 
1. ควรสงเสริมใหอาจารยทําตําแหนงวิชาการเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการท่ี

เกษียณอายุ 

2. ควรขยายพ้ืนท่ีหองสมุดใหกวางข้ึนเพ่ือรองรับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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2. ควรจัดทําระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก

การพัฒนามาใชในการเรียนการสอน 
 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  จํานวน 3 ตัว
บงชี้ พบวา คณะเศรษฐศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคณุภาพระดบัพอใช  สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 2.67 ไดคณุภาพระดบัพอใช 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  

  
จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 
- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะยังขาดความชัดเจนในเรื่องของทิศทางในการพัฒนานิสิตและศิษยเกา แผนพัฒนาใน

ภาพรวมของคณะไมชัดเจน โครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมาก และเนนพัฒนานิสิตระดับ ป .ตรี 

2. การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป พบวา โครงการท่ีอยูในแผนและท่ีอยูใน 

Gantt Chart ไมสอดคลองกัน อีกท้ังตัวชี้วัดท่ีระบุในแผนเปนเพียงการนับโครงการแตไมได

แสดงถึงวัตถุประสงคของโครงการ และเม่ือดูในเชิงลึกท่ีโครงการจะพบวาตัวบงชี้โครงการไมตรง

กับวัตถุประสงคและผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไมเปนไปตามเปาประสงค/

ตัวชี้วัดกลยุทธ ซ่ึงอาจสงผลใหการประเมินผลไมชัดเจน ไมสามารถวิเคราะหสาเหตุของการ

บรรลุ/ไมบรรลุได จึงไมมีผลการปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดทิศทางของการพัฒนานิสิตอาจกําหนดเปน Career path ของการเปนนิสิต

เศรษฐศาสตรจนถึงการจบเพ่ือความชัดเจนในอาชีพ และกําหนดเปนแผนในการพัฒนาซ่ึงจะทํา

ใหเห็นความชัดเจนของการพัฒนานิสิตทุกระดับและรวมถึงศิษยเกา 

2. คณะควรวิจัยแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหมีความสอดคลองกันโดยเฉพาะปรับตัวชี้วัดของ

โครงการใหมีความชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และใหผลประโยชนท่ีคาดวา

จะไดรับตรงกับตัวชี้วัดและเปาประสงคของแผนกลยุทธ และใหผูรับผิดชอบจะตองทําหนาท่ีใน

การติดตาม (Follow up) หลังจากโครงการเสร็จ เพ่ือประเมินผลสําเร็จเปรียบเทียบกับเปา

หมายถึงจะเปนการประเมินท่ีแทจริง และตองนําผลจากการเปรียบเทียบวิเคราะหหาสาเหตุ

กรณีท่ีบรรลุ/ไมบรรลุเพ่ือนํามาปรับปรุงครั้งตอไป 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงชี้ พบวา คณะ
เศรษฐศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีนักวิจัยท่ีมีความสามารถสูงจํานวนมาก สามารถหางานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดจาก

หนวยงานตางๆ 

2. มีทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม มีผลงานตีพิมพในวารสารท้ังในและตางประเทศมากข้ึน  
 

 
แนวทางเสรมิ 
1. สรางเครือขายวิจัยกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมนักวิจัย และขยายงานวิจัย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินการดําเนินงานของนักวิจัย และศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 

 

ขอเสนอแนะ 
1. วาจาง/ใหทุนอาจารยทําการประเมินการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือความ

สมบูรณของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  
จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา คณะเศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  5.00 ไดคุณภาพระดับ
ดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีความสามารถและประสบการณในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในหลายสาขา  

 

แนวทางเสรมิ 
1. บูรณาการความรวมมือระหวางภาควิชา และรวมท้ังคณะอ่ืนในการใหบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายดานวิชาการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ระบบการจัดเก็บขอมูลดานการบริการวิชาการจากคณาจารย 

 

ขอเสนอแนะ 
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1. ใหมีการสํารวจการบริการวิชาการของคณาจารยแยกตามภาควิชาเปนระยะๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

ครบถวนสมบูรณ 

2. สงขอมูลองคประกอบท่ี 5 กลับไปใหคณาจารยทุกทานไดตรวจสอบอีกครั้ง 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลป ะและวัฒนธรรม 
จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา คณะเศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.33 ไดคุณภาพระดับ
ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
    - 
 

แนวทางเสรมิ 
-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะมีแผนยุทธศาสตรท่ีสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชัดเจนแตในทางปฏิบัติไมไดเปนผู

ขับเคลื่อนแตจะเปนในสวนของภาควิชาดําเนินการ  ยังไมเห็นแผนท่ีถอดจากยุทธศาสตร ทํา

ใหผลท่ีไดจากการทํากิจกรรมไมสามารถสะทอนหรือบอกความเชื่อมโยงวิสัยทัศนของคณะวา

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แลวไดอะไร 

2. ในการนําโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของคณะยังไมเปนไปตาม PDCA เนื่องจากการประเมิน

เปนเพียงประเมินโครงการเสร็จ และตัวชี้วัดโครงการก็ไมไดบอกถึงความสําเร็จของวัตถุประสงค 

จึงไมสามารถบอกไดวาจะปรับปรุงอะไรและอยางไร โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการกับการเรียน

การสอน 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะอาจตองทบทวนถึงความสําคัญวาจําเปนตองมียุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

หรอืไม เปนเพียงภารกิจสวนหนึ่งหรือเปนเปาประสงค (Goals) หนึง่ของแผนฯ ท่ีจะสะทอนใน

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในสวนของนิสิตและในสวนของบุคลากรสนับสนุนในเรื่องของการ

พัฒนาบุคลากรหรือวัฒนธรรมขององคกร 

2. คณะควรจัดทําความเขาใจใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  สามารถบริหารโครงการ/เขียน

โครงการท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและเขาใจถึงการใชเครื่องมือ PDCA ในการบริหารโครงการที่

ถูกตองเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 
ตัวบงชี้ พบวา คณะ เศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  3.95 ไดคุณภาพระดับดี  สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 ไดคุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีจํานวนนอยทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน 
 

แนวทางเสรมิ 
1. ควรมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีศักยภาพสูงเปนกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็น

ในการบริหารงาน รวมท้ังใหความชวยเหลือกิจการตางๆของคณะ 
  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ไมพบหลักฐานวาผูบริหารมีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะในการบริหารงานท่ีไดจาก

คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
2. ในปการศึกษา 2554 ผูบริหารมีการประชุมคณาจารยในคณะเพียงครั้งเดียวและไมมีการประชุม

บุคลากรสายอ่ืนเลย 
3. ระบบสารสนเทศ  (FIS) เพ่ือการบริหารของคณะยังดําเนินการไมสมบูรณแมจะมีแผนในการ

ดําเนินการแลว 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เพ่ือใหเห็นผลการปรับปรุงการบริหารงานของผูบริหารตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ ควรมีการรายงานผลการปรับปรุงในวาระสืบเนื่องจากการรายงานผลดําเนินงานของ
ผูบริหาร 

2. ควรจัดประชุมบุคลากรทุกสายงานเพ่ือถายทอดทิศทางการบริหารงาน รายงานผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร รวมท้ังรับทราบปญหาและขอเสนอแนะตางๆจากบุคลากร ซ่ึงจะทําให
เกิดความเขาใจและความมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากร 

3. คณะควรเรงดําเนินการใหระบบ (FIS) สามารถใชงานได โดยอาจเริ่มใชงานทีละสวน และ เพ่ือให
เกิดความสมบูรณของระบบสารสนเทศควรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนระบบ
สารสนเทศท่ีกําหนดไว รวมท้ังประเมินระบบสารสนเทศในสวนท่ีคณะดําเนินการดวย 

4. เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะเกิดผลอยางเต็มรูปแบบ จึงควรมีการแจง
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะโดยอาจทําเปนคูมือท่ีรวมระเบียบท่ีควรทราบใน
การบริหารงานไวดวย 

5. เพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเปนระบบงายตอการติดตามควรจัดกลุมวาระ
พิจารณาตามพันธกิจ เชน ดานการผลิตบัณฑิตและการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริหาร
จัดการ ดานการเงินและงบประมาณ ดานแผนงาน เปนตน 
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6. ควรปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรู ท่ีไมมีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการ
จัดการความรูวามีท่ีมาอยางไร การกําหนดเปาหมายท่ีวัดได การกําหนดกลุมบุคคลท่ีจะจัดการ
ความรู และแสดงความสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

7. คณะควรใหความสําคัญในการใชระบบบริหารความเสี่ยงอยางจริงจังในการบริหารงาน 
 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1 ตัว
บงชี้ พบวา คณะเศรษฐศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณท่ีชัดเจน 

 

แนวทางเสรมิ 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

ขอเสนอแนะ 
- 

 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา คณะเศรษฐศาสตร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.13 ไดคุณภาพระดับ
ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 ไดคุณภาพระดับด ี

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

 

แนวทางเสรมิ 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะยังไมไดพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพท่ีสะทอนจุดเนนของคุณภาพคณะท่ีแทจริง มีแต

คูมือการดําเนินงานเฉพาะการประเมินคุณภาพ 
2. วัฒนธรรมคุณภาพของคณะยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน และมีความเขาใจในเรื่องประกัน

คุณภาพนอย 
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3. ในการทํา MOU เครือขาย QA ในระดับคณะยังไมมีความชัดเจนโดยเฉพาะการทําแผนกิจกรรม
รวมกัน และการทํากิจกรรมรวมกันท่ีบุคลากรของคณะสวนใหญมีสวนรวมซ่ึงในปจจุบันเปนการ
สงบุคคลไมก่ีคนเขารวมอบรมเทานั้นจึงไมเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําเครือขาย  

 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะจะตองพัฒนารูปแบบของการบริหารคุณภาพของคณะ อาจศึกษารูปแบบของ TQM มา

ประยุกตโดยดึงเปาหมายคุณภาพท่ีเปนจุดเนนของคณะ และวางระบบในการพัฒนาท่ีชัดเจนซ่ึง
จะมีความชัดเจนมากกวาการมีระบบท่ีอางเพียงคูมือดําเนินการประเมิน  

2. คณะจะตองจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานท่ีนําเอาเปาหมายของการประกันคุณภาพ
ฝงในงานประจํา และปรับทัศนคติโดยเฉพาะความเขาใจท่ีคาดเคลื่อนของเรื่องการประกัน
คุณภาพ 

3. คณะและเครือขายท่ีรวมเรื่อง QA ควรจะทําแผนกิจกรรมในการพัฒนา/แลกเปลี่ยนท่ีชัดเจน 
และกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของการทํา MOU เพ่ือใหแตละโครงการท่ีดําเนินการสามารถ
ประเมินผลและติดตามความสําเร็จได และคณะจะตองสนับสนุนบุคลากรสวนใหญเขารวม
เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม QA จากสวนงานอ่ืนๆ เพ่ือมีมุมมองทัศนคติท่ีดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ เศรษฐศาสตร แลว พบวา มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.07 ได
คณุภาพระดบัด ีรายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานท่ี 1 
ดานคณุภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 3.20 3.36 4.00 4.00 3.20 3.36 

มาตรฐานท่ี 2 
ดานการบรหิาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.59 3.82 3.88 3.88 - 4.32 4.36 3.97 4.02 4.32 4.10 

   มาตรฐานท่ี 2 
ก  ดานธรรมาภิ
บาลของการ
บรหิารการ
อดุมศึกษา 

- 3.86 3.86 3.86 - 3.76 3.76 3.86 3.86 3.76 3.85 

   มาตรฐานท่ี 2 
ข ดานพันธกจิ
ของการบริหาร
การอดุมศึกษา  

4.59 3.80 3.89 3.89 - 4.42 4.48 4.02 4.10 4.42 4.21 

มาตรฐานท่ี 3 
ดานการสราง
และพัฒนา
สังคม
ฐานความรูและ
สังคมแหงการ
เรียนรู  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 5.00 5.00 4.39 4.63 

เฉล่ียภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07 
ผลการประเมนิ ดมีาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ในแตละดาน สามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.36 ไดคุณภาพ
ระดบัพอใช  สะทอนใหเห็นวา คณะ เศรษฐศาสตรยังมีจํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรมีจํานวนนอย  
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 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน มี คะแนนเฉลี่ย 
4.10 อยูในเกณฑด ี หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 3.85 ไดคุณภาพระดับดี สวนดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได
คุณภาพระดับดี สะทอนใหเห็นวา คณะ เศรษฐศาสตรมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาอก และเชี่ยวชาญใน
งานวิจัยอยูเปนจํานวนมาก มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดมาก 
 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  พบวา ภาพรวมมี
ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.63 ไดคุณภาพระดับดีมาก   ซ่ึงเก่ียวของกับ ดานกระบวนการ และผลลิต  
สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตร มีกลไกในการจัดการความรูงานวิจัยหรืองานสรางสรรค สงผลใหจํานวน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร และผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมีจํานวน
มาก  

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ คณะเศรษฐศาสตร  แลว  พบวา มีระบบ
คุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากร  การเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.07 อยูในเกณฑดี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางที ่5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ  
มุมมองดาน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2554 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดานนิสิต
และผูมีสวนได
สวนเสีย 

- 4.00 4.17 4.17 4.00 3.80 3.83 4.00 4.14 3.80 3.98 

2. ดาน
กระบวนการ
ภายใน 

4.00 3.56 3.56 3.56 - 3.97 3.92 3.60 3.60 3.97 3.67 

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

4. ดาน
บุคลากรและ
การเรียนรูและ
นวัตกรรม 

4.67 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 4.84 4.84 4.39 4.61 

เฉลีย่ภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07 
ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอน

ผลการดําเนินงานไดดังนี้  
- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.98  ได

คณุภาพระดบัดี  พิจารณาเพียง 2 ดาน คือ ดานกระบวนการและผลลิต อยูในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
และ 3.83 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะ เศรษฐศาสตร   มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสาร รวมท้ังการ
บริการทางวิชาการ ท่ีเกิดประโยชนแกสังคมไดเปนอยางดี แตยังมีตัวบงชี้บางตัวท่ียังมีการดําเนินงานอยูใน
ระดับพอใช คือ ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และตัวบงชี้ท่ีมีผลการ
ดําเนินงานในระดับตองปรับปรุง คือ ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 3.67 ไดคุณภาพระดับ
ดี สะทอนใหเห็นวา คณะเศรษฐศาสตรมีกระบวนการพัฒนาแผน ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีดี แตยังมีตัวบงชี้บางตัวท่ียังมีผล
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช คือ ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัว
บงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ และตัวบงชี้บางตัวท่ียังมีผลกรดําเนินงานในระดับ
ตองปรับปรุง คือ ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 5.00  ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  
สะทอนใหเห็นวา คณะ เศรษฐศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห
สถานะทางการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบเปนระบบไดครบถวน สามารถนําขอมูลมาชวยผูบริหารวางแผน
และตัดสินใจไดเปนอยางดี  

- ดานบุคลากร  การเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.61  ได
คุณภาพระดับ ดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะ เศรษฐศาสตรมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีความ
เชี่ยวชาญดานงานวิจัย และมีระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค อยางไรก็ตาม
ควรปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรูท่ีไมมีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการจัดการความรูวามี
ท่ีมาอยางไร การกําหนดเปาหมายท่ีวัดได การกําหนดกลุมบุคคลท่ีจะจัดการความรู และแสดงความสอดคลอง
กับแผนกลยทุธของคณะ 

   
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะ เศรษฐศาสตร  แลว  พบวา มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ท่ีเก่ียวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา และดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 4.07 ไดคุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศกึษา 

4.45 4.10 4.10 4.10 - 4.09 4.08 4.18 4.18 4.09 4.17 

   1) ดานกายภาพ 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 
   2) ดานวิชาการ 4.67 3.67 3.67 3.67 - 4.40 4.40 4.07 4.07 4.40 4.12 
   3) ดานการเงนิ - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ดานการบรหิาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 3.93 3.76 4.17 4.17 3.93 4.11 

2. มาตรฐานดานการ
ดาํเนนิการตามภารกิจ
ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 3.78 3.88 3.88 4.00 4.00 4.00 3.91 4.00 4.00 4.00 

   1) ดานการผลิต
บัณฑิต 

- 3.25 3.33 3.33 4.00 3.20 3.36 3.40 3.50 3.20 3.35 

   2) ดานการวิจัย 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36 
   3) ดานการ
ใหบรกิารทางวิชาการ
แกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ดานการทํานุ
บํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67 

เฉล่ียภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07 
ผลการประเมิน ดมีาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะทอนผลการดําเนินงานได
ดังนี้  

- ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพ
ระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานกายภาพ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00  ดานวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย  4.12 ดานการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 และดานการบริหารจัดการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.11   

- ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน  ได
คุณภาพระดับ ดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.00  ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตางๆ 4 ดาน ไดแก ดานการผลิต
บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย  3.35  ดานการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย  4.36  ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.67  
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ภาคผนวกท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
รายการขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ประจําปการศึกษา 2554  คณะเศรษฐศาสตร 

 
ลาํดับ 

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ผลการดําเนนิงาน กรรมการยืนยัน 

 
2553 2554  2554 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 

1 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
ท้ังหมด 

318 280 280 

2 จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ี
บรรลุเปาหมาย 

208 212 212 

องคประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑติ 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 12 12 12 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 5 5 5 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก       

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข       

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู
ในเอกสารหลกัสตูรฉบับเดยีวกัน 

5 5 5 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมี
นักศกึษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก 

      

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 2 2 2 
13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน 
2 2 2 

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด       

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้ง 

      

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้ง  และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

      

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       
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ลาํดับ 
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ผลการดําเนนิงาน กรรมการยืนยัน 

 
2553 2554  2554 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF 

  9 9 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี   4 4 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   4 4 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   1 1 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน 

      

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด       

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด 

      

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       
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ลาํดับ 
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ผลการดําเนนิงาน กรรมการยืนยัน 

 
2553 2554  2554 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

  3 3 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี   1 1 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   1 1 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   1 1 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยาง
นอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป) 

      

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 

      

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก       

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

      

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       
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84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก        

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 3,014 4,736 4,736 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ
อนุปรญิญา 

      

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
ตร ี

2,171 2,960 2,960 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 

      

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
โท 

820 1,674 1,674 

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
โท  (แผน ก) 

329 559 559 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
โท(แผน ข) 

635 1,117 1,117 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตข้ันสูง 

      

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญา
เอก  

23 45 45 

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

100 91.5 107.5 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 91 85 101 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  9 6.5 6.5 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  

100 91.5 107.5 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

0 0 0 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

33 27 28.5 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

67 64.5 89 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกป
การศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคา
การเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)  

67.00 70.49 73.49 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจาร  45 45.5 53.5 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 0 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

12 10 9 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

33 35.5 44.5 
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106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  

  24 26 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 0 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

9 9 9 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

19 15 17 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

26 22 26 

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 0 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

11 8 9.5 

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรอง
ศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

15 14 16.5 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

1 0 2 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ี
มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

0 0 0 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ี
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

1 0 1 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

0 0 1 

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของปท่ีผานมา 

23.60 24.04 26.05 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

2,612.10 2,238.73 2,238.73 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี 1,670.87 1,824.91 1,824.91 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 941.23 401.07 401.07 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   12.75 12.75 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 147 360 360 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ 
ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

5,100 8,346 8,346 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนกัศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.03 4.06 4.06 
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129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพ
ท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไร
สาย (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.04 4.06 4.06 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบรกิารอนามยัและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.02 3.93 3.93 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจดั
ของเสยี การจัดการขยะ รวมท้ังมรีะบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเตม็ 5) 

n/a 4.17 4.17 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (เทียบจากคะแนนเตม็ 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.28 4.32 4.32 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา       

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตร ี       

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต       

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท       

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง       

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก        
139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ

ขอมลู สําหรับ สมศ1) 
438 496 496 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงานทํา  

425 463 463 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

274 328 328 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ 

5     

143 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงาน
ทํากอนเขาศึกษา 

10 2 2 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

      

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 

77 70 70 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 0 
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147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0 0 0 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย) 

13,244.49 13,886.67 13,886.67 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 

438 438 438 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 

      

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2) 

      

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

67 72 72 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.17 4.10 4.10 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.17 4.05 4.05 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

      

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

      

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

      

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

      

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

      

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

      

161 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF 

20.64 16.41 16.41 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตาม
กรอบ TQF ท้ังหมด 

67 72 72 
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163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.17 4.05 4.05 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจาก
วิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือบทความ
จากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ท่ีผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย] 

  131 131 

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

  0 0 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

76 126 126 

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาต ิ

9 5 5 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

2 0 0 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ี
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

0 0 0 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 0 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดบัชาต ิ

0 0 0 

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0 0 0 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดบันานาชาต ิ 

0 0 0 

175 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 

323 293 293 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ี
ตพีมิพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

5 2 2 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมนับซ้ํากับคานําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 0 
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178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไม
ซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

4 0 0 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ.(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 0 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎการจัดอันดับในวารสาร SJR 
(SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ   
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไม
ซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 2 2 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ี
เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 0 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 0 

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดบัชาต ิ

0 0 0 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0 0 0 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับ
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาต ิ

0 0 0 

187 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 

2 0 0 

องคประกอบท่ี 3  กจิกรรมการพัฒนานิสิต 
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.28 4.46 4.46 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

      

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศกึษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

      

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรูดานการประกัน
คณุภาพไปใชแยกตามประเภทกิจกรรม 

      

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึง 

  48 48 
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    ประสงค 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม 
    คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  0 0 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ   3 3 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ 

  1,160 1,160 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   3 3 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รกัษา 
    สิง่แวดลอม 

  0 0 

   - จํานวนกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   8 8 

   - จํานวนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมและ 
    จรยิธรรม 

  0 0 

องคประกอบท่ี 4  การวิจยั 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

52 51 51 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับ
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 

52 51 51 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่น
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

      

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน 

4,165,000    3,246,666.00     3,246,666.00  

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,165,000    3,246,666.00    3,246,666.00  

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบัน 

30,007,710.14 58,724,534 58,724,534 

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30,007,710.14 58,724,534 58,724,534 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนบัรวม
ผูลาศึกษาตอ) 

91 85 101 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 91 85 101 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผู
ลาศึกษาตอ) 

2 2 2 

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       
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209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 2 2 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 7 6 6.5 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ        

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ   0 0 

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ         

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

16 20 20 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 20 20 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคา
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

9 3 3 

224 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

225 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

226 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 3 3 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูในประกาศของ สมศ.
(จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับ
ในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 1 1 

228 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

229 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

230 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1 1 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี 
จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

5 10 10 
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232 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

233 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

234 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 10 10 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

  0 0 

236 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

237 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

238 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

  0 0 

240 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

241 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

242 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

  0 0 

244 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

245 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

246 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

  0 0 

248 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

249 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

250 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรใน
ระดับนานาชาต ิ(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจาํ) 

  0 0 

252 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       

253 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       

254 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   0 0 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 15 13 13 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

      

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

18 23 23 
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258 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาต ิ

11 6 6 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

5 14 14 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑ
โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกิน
รอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

1 1 1 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

1 2 2 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสงัคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผน

ท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ
25 19 19 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรยีนการสอน 

3 2 2 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 

1 0 0 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ี
นํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 4 4 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ี

เก่ียวกับประเดน็ ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

  4.01 4.01 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจดัการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเตม็ ๕)  

      

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการ
ท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเตม็ ๕)  

3.39 3.76 3.76 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 112.5 112.5 112.5 

270 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

20 46 46 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

9 14 14 

   -  จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 

11 32 32 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

97 90 90 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู 95 88 88 
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และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ  

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

2 2 2 

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาต ิ

  1 1 

   - ดานการวิจัย   1 1 

   - ดานศิลปวัฒนธรรม       

   - ดานอ่ืนๆ       

273 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ

  0 0 

   - ดานการวิจัย       

   - ดานศิลปวัฒนธรรม       

   - ดานอ่ืนๆ       

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 231,581,923.35 301,383,630.51  301,383,630.51  

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8,540,765.54 9,845,879.94 9,845,879.94 

286 คาใชจายท้ังหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคาร
สถานท่ีและท่ีดิน 

200,188,752.17 216,063,343.45 216,063,343.45 

   - ปงบประมาณ 39,755,906.31 42,579,390.89 42,579,390.89 

   - ปการศึกษา 160,432,845.86 173,483,952.56 173,483,952.56 
287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 

(ปงบประมาณ) 
73,244,701.33 7,832,042.57 7,832,042.57 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ   164,361.00 164,361.00 

289 คาใชจายเพ่ือพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ)   3,580,910.82 3,580,910.82 

290 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

  1,245,348.00 1,245,348.00 

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 231,426,189 77,488,244.49 77,488,244.49 

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 21,823,767.50 7,832,042.57 7,832,042.57 

องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลกัษณ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จาก
คะแนนเตม็ ๕) 

  3.69 3.69 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

  72 72 

276 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

  4.05 4.05 
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277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ 

      

278 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
โทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

      

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

      

280 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
เอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

      

281 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต
ท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

      

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ท้ังหมด 

  72 72 

283 (สมศ.) คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕) 

  4.05 4.05 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 

  3.69 3.69 
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ภาคผนวกท่ี 2 ขอมูลการสัมภาษณ 
 

กลุมท่ี 1 อาจารยไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา จํานวน 3 คน 
       บุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 5 คน 
 

-  การรับทราบทิศทางหรือแนวทางการบริหารของคณะจากผูบริหารคณะชุดใหม รวมท้ังขอมูลขาวสาร
ตางๆ ของทางคณะวิชา จะไมไดรับทราบจากกลุมผูบริหารโดยตรงแตจะไดรับทราบจากการประชุม
กลุมยอย เชน ประชุมบุคลากรภายในภาควิชา  

-  บุคลากรของคณะวิชาท้ังอาจารยและเจาหนาท่ีมองวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนมาตรฐานเพ่ือ
กําหนดทิศทางของการทํางาน เปนการรวบรวมขอมูลเพ่ือชี้วัดวาการทํางานเปนไปตามแผน และบรรลุ
ตามแผนท่ีวางไวหรือไม  

-  ประกันคุณภาพของคณะวิชา เห็นวาท่ีทําอยูปจจุบันเปนการเนนหลักฐานมากกวา ไมควรยึดติดกับ
หลักฐาน ควรเนนท่ีคุณภาพของบัณฑิต และควรมีการจัดทําฐานขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-  90% ของบุคลากรภายในคณะวิชา ไมคอยใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ 
-  ระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาถูกสรางข้ึน แตยังมีการนําไปใชกับการทํางานภายในคณะวิชาไดไม

เต็มท่ี และงานประกันคุณภาพจะไมมีปญหาหากมีการทํางานแลวเก็บเอกสารหลักฐานใหเปนปจจุบัน 
-  คณะมีการถายทอดแผนกลยุทธใหกับบุคลากรภายในคณะวิชาโดยจัดทําเปนรูปเลมและแจกใหแตละ

หนวยงาน แตบุคลากรสวนใหญไมคอยไดเปดดู 
-  อาจารยมีความใสใจกับนิสิต ใหคําแนะนําและแนวทางแกไขสําหรับนิสิตท่ีมีปญหาเก่ียวกับการเรียน 
-  คณะวิชามีการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา มีการพูดคุยกับนิสิตถึงปญหาตางๆ เก่ียวกับการ

เรียน และแนะแนวทางแกไขวาควรทําอยางไร 
 

กลุมท่ี 2 นิสิตทุกระดับคละช้ันป   จํานวน 10 คน 
       ศิษยเกา และผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 7 คน  (ศิษยเกา 4 คน ผูใชบัณฑิต 3 คน) 
 

- ผูใชบัณฑิตประเมินการทํางานของนิสิตคณะวิชาเศรษฐศาสตร โดยเปรียบเทียบบัณฑิตท่ีทํางาน
ภายในสังกัด เปน 2 กลุม พบวา  
- นิสิตระดับปริญญาตรีมีคุณภาพ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
- นิสิตระดับปริญญาโท ขอแยกเปน 2 ประเภท คือ 

- นิสิตปริญญาโทท่ีมีวุฒิปริญญาตรีจบจากสถานศึกษาของรัฐบาล คุณภาพคอนขางดี 
- นิสิตปริญญาโทท่ีมีวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน หรือนอกระบบ entrance ยงัมี

คุณภาพในระดับท่ีตองพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหมากกวานี้ 
- ขอดีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร คือ สามารถปรับตัวเขากับสังคม และเพ่ือนรวมงานไดดี วิชาการ

เทียบเทากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และสามารถประยุกตความรูท่ีมีใชกับงานดานอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 
แตควรมีการพัฒนานิสิตในดานภาษาตางประเทศ 
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- นิสิตคณะเศรษฐศาสตรไดอะไรจากคณะวิชามากกวาท่ีคาดหวัง แตคิดวาบางอยางท่ีไดรับไมไดนําไปใช
ประโยชน/การทํางาน (หลักสูตรปริญญาตรี) เชน ความรูดานสัตวบาล 

- นิสิตมีความประทับใจรุนพ่ีท่ีคอยใหคําแนะนํา และแนะแนวในเรื่องตางๆ และจะสนิทกับรุนพ่ีมากกวา
อาจารย เวลามีเรื่องใดมักจะปรึกษารุนพ่ี ไมคอยไดเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา  

- หองสมุดของคณะวิชามีการใชรวมกันกับคณะบริหารธุรกิจ ชวงใกลสอบจะมีนิสิตมาใชในปริมาณมาก 
ทําใหรูสึกแออัด ไมคอยมีพ้ืนท่ีสําหรับอานหนังสือ 

- การใชบริการหองตางๆ ควรจะมีการยืดหยุนระยะเวลาในการเปด-ปดหอง โดยเฉพาะในชวงวันหยุด 
หรือชวงใกลสอบ 
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ภาคผนวกท่ี 3 ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกท่ี 4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
 

 
คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร 

ท่ี   57 /2552 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  

 
 

ตามคําสั่งคณะเศรษฐศาสตร ท่ี 28/2551 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  และคําสั่งท่ี 71/2551 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 โดยมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของ
คณบดีนั้น  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงใหยกเลิกคําสั่งท่ี 28/2551 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2551 และคําสั่งท่ี 71/2551ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 และใหแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตรดังรายนามตอไปนี้ 

 
   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     ท่ีปรึกษา 
   หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร     ท่ีปรึกษา  
   หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรฯ    ท่ีปรึกษา 
   หัวหนาภาควิชาสหกรณ     ท่ีปรึกษา 
1. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ     ประธานคณะกรรมการ  
2. รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการ  
3. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ  
4. รองคณบดีฝายการเงินและสารสนเทศ    กรรมการ  
5. รองคณบดีฝายวิจัย      กรรมการ  
6. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ  
7. รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรฝายประกันคุณภาพฯ  กรรมการ  
8. รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร  กรรมการ  
    ฝายประกันคุณภาพฯ 
9. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ  
    ภาควิชาสหกรณ 
10. ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ หรือผูแทน  กรรมการ  
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11. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ    กรรมการ  
12. ผูจัดการศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ หรือผูแทน   กรรมการ  
13. หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ  
14. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ  
15. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ  
16. นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
17.นางศุภกานต  ประยูรศักดิ์สกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
1. วางนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช

ในการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะ และของคณะ ให
สอดคลองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร  
3. พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ และดัชนีประเมินคุณภาพสําหรับ

หนวยงานภายในคณะ  
4. พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร และแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะฯ เพ่ือเสนอตอคณบดี  คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย 
5. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป เพ่ือเสนอตอคณบดี และคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระตามวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี   
 

   สั่งณวันท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 
 

 
 

         (รองศาสตราจารยสาโรช  อังสุมาลิน) 
                 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร 
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คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร 

ท่ี 32/2555 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร  

 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2/2555 เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 255 5 ไดแตงตั้ง  อาจารยจารึก สิงหปรีชา ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน คณบดคีณะ
เศรษฐศาสตร ตั้งแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป นั้น 

 
เพ่ือใหการบริหารและดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตรดําเนินไป

อยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการประเมิน
คุณภาพจากหนวยงานภายนอก ดังนั้นจึงใหแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร
ดังรายนามตอไปนี้ 

1.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร     ท่ีปรึกษา  
3.หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรและทรัพยากร   ท่ีปรึกษา 
4. หัวหนาภาควิชาสหกรณ     ท่ีปรึกษา  
5. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ     ประธานคณะกรรมการ  
6. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ  
7. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ  
8. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ  
9. ผูชวยคณบดีฝายวิจัย      กรรมการ  
10ผูแทนภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร   กรรมการ 
11. ผูแทนภาควิชาสหกรณ     กรรมการ 
12. ผูแทนภาควิชาเศรษฐศาสตร     กรรมการ 
13. ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ   กรรมการ  
14. ผูแทนศูนยบัณฑิตศึกษาคณะฯ     กรรมการ   
15.หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ    กรรมการ 
16. หัวหนางานนโยบายและแผน     กรรมการ 
17. ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
18. หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. หัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
20.นางศุภกานต ประยูรศักดิ์สกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้  
1. พิจารณา วางนโยบาย และแผนงานของคณะ ท่ีสอดคลอง ตามนโยบาย  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเศรษฐศาสตร

และแนวทางการดําเนินงานในการนําไปใชในการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานภายในคณะ และระดับคณะ ท่ีสอดคลองตามนโยบาย ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

3. พิจารณากําหนดตัวบงชี้ประเมินและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ  
4. พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร และแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะฯ เพ่ือเสนอตอคณบดี  คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย 
5. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป เพ่ือเสนอตอคณบดี และคณะกรรมการ

ประจําคณะ 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดํารงตําแหนงของคณบดี   
 

  สั่งณวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

 
 

              (นายจารึก สิงหปรีชา) 
                     คณบดคีณะเศรษฐศาสตร 
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