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รายงานผลการประเมินคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร  ปการศึกษา 2556            

 
คํานํา 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพศึกษาและได้ดําเนินงานในระบบ

ประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มา
โดยตลอด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีจากภายนอก 
เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 4 
ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการ
บริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างสรรค์บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีจริยธรรม 
คุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขึ้น
เพ่ือเป็นการรายงานผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และรอบปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานจากหน่วยงานภายในของคณะฯ จํานวน 8 
หน่วยงาน หลังจากรับการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 และคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 แล้วน้ัน ทั้งน้ีคณะ
เศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเองเป็น รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

ณ โอกาสน้ี คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
คณะและหน่วยงานย่อย และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกชุด คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้มีส่วนทําให้การประกันคุณภาพบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
 
 
 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ มั่งคั่ง 
          คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
          วันที ่30 กันยายน  2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 พร้อมๆ กับ

การก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัย

ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง  

 
 คณะได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 11 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 
(ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นํา
คะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 35 ตัวบ่งช้ี  
 
  ผลการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 
35 ตัวบ่งช้ี (มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 11 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.59 อยู่ในระดับดีมาก  โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมิน 4.76 อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.53 อยู่ในระดับดี
มาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.63 อยู่ในระดับดีมาก 
 

ส่วนผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ใน 9 องค์ประกอบ จํานวน 35 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ี สกอ. 
23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 และ มก. มก. 1) มี
คะแนนผลการประเมิน 3.97 อยู่ในระดับดี  โดยด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.76 อยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 3.56 อยู่ในระดับดี และด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.30 อยู่ในระดับดี 
 
ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดําเนินการ 

4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.44 4.21 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  4.00 3.50 ดี พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  4.91 3.86 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.25 ดีมาก ดี 



 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 3.67 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.75 3.75 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.59 3.97 ดีมาก ดี 
 
ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.46 4.67 ดี ดีมาก 
มาตรฐานที ่2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

    

 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.57 3.43 ดีมาก พอใช้ 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.55 4.08 ดีมาก ดี 
มาตรฐานที ่3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.89 3.63 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.59 3.97 ดีมาก ดี 
 

ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 
ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 
ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4.52 4.26 ดีมาก ดี 
ด้านกระบวนการภายใน 4.50 3.67 ดี ดี 
ด้านการเงิน 5.00 4.00 ดีมาก ดี 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม 4.74 3.94 ดีมาก ดี 

คะแนนภาพรวม 4.59 3.97 ดีมาก ดี 
 
ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา (รวม 36 ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.25 3.74 ดี ดี 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 4.24 3.57 ดี ดี 
3)   ด้านการเงิน 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้ 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

4)   ด้านการบริหารจัดการ 4.67 3.83 ดีมาก ดี 
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.63 4.12 ดีมาก ดี 

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.37 4.42 ดี ดี 
2)    ด้านการวิจัย 4.91 3.86 ดีมาก ดี 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 4.25 ดีมาก ดี 
4)    ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 3.67 ดี ดี 

คะแนนภาพรวม 4.59 3.97 ดี ดี 
   

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการ
ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 22 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) 
จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
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บทท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมา  
 ชื่อหน่วยงาน   

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สถานทีต้ั่ง       

คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังอยู่ที่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ และถนนชูชาติกําภู ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900  

วิทยาเขต  : บางเขน 
โทรศัพท ์ : 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044, 0-2579-9579,  

 0-2579-2166, 0-2579-2187 
 โทรสาร : 0-2579-1544, 0-2579-2019 ต่อ 5202, 5718 และ  
                                                  0-2579-2147 
 website : http://www.eco.ku.ac.th 
      
 

 ประวัติความเป็นมา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆกับการก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2486 และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 74 ปี ประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์สรุป
ได้สั้นๆ ดังน้ี ในปี พ.ศ.2481 ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตราธิการ 
โดยจัดให้มีการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์จะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรม
สหกรณ์เป็นผู้จัดการอบรมดังกล่าว ณ กรมสหกรณ์ การจัดอบรมน้ีถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ใน
เวลาต่อมา   

 
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 โดยคณะสหกรณ์เป็น
หน่ึงในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ 
และ คณะประมง มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพ่ือให้นิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์
ออกไปรับราชการในกรมสหกรณ์ โดยมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์เป็นคณบดีคนแรก และ
อาจารย์ ทนุ ศาตราภัย เป็นเลขานุการคณะฯ คณะสหกรณ์มีสถานที่ต้ังอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรก ๆ น้ีมีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนก ด้วยกัน
คือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ(4) แผนกวิชา
นิติศาสตร์  



 6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 

 ครั้นปี พ.ศ. 2495 เมื่อ ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ย้ายมาจากกรมสหกรณ์มาดํารงตําแหน่ง
เลขานุการคณะฯ และเลื่อนเป็นรองคณบดีในเวลาต่อมา ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี โดยได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และยังคงใช้สถานที่บริเวณกรมสหกรณ์เป็นที่ศึกษาไปพลางก่อน พร้อมทั้งได้มีการ
เสนอให้เปลี่ยนช่ือจาก คณะสหกรณ์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพ่ือให้การศึกษากว้างขวางมากข้ึนและ
เพ่ือให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทํางานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็น
ประธาน  ก .พ . ในขณะนั้นประสงค์จะเ น้นความสําคัญของสหกรณ์จึ ง ใ ช้ ช่ือ ว่า  คณะสหกรณ์และ
เศรษฐศาสตร์ เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนกวิชา คือ (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชา
เศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรม (4) แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร์ (6) แผนกวิชา
ภาษาต่างประเทศ (7) แผนกวิชาสังคมวิทยา และ (8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.
2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามาอยู่รวมกันกับคณะอ่ืนๆ ที่บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์โดยมี คุณพระพิจารณ์พาณิชย์ ดํารงตําแหน่งคณบดีจนถึงปี พ.ศ.2501 และยังคงดํารง
ตําแหน่งคณบดีกิตติมศักด์ิของคณะฯ จนถึงปี พ.ศ. 2506 ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เข้าดํารง
ตําแหน่งคณบดีสืบต่อจากคุณพระพิจารณ์พาณิชย์จนถึงปี พ.ศ.2518 ในช่วงที่ยังใช้ช่ือ คณะเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ น้ัน ได้มีการปรับปรุงแผนกวิชาต่างๆ เสียใหม่เป็น 6 แผนกวิชา ประกอบด้วย (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) 
แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (4) แผนกวิชาบัญชีและการธุรกิจ (5) แผนกวิชา
นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (6) แผนกวิชาสถิติ  

 

ในปี 2506 คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับงบประมาณจํานวน 3 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างตึกเรียนหลัง
แรกท่ีบางเขน เป็นตึก 3 ช้ัน และได้ขออนุญาตใช้พระนาม “พิทยาลงกรณ” เป็นช่ือ ได้มีพิธีเปิด”ตึกพิทยาลง
กรณ”อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2507 โดย ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และ
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนช่ืออีกคร้ังหน่ึง
เป็น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานในสาขา
วิชาชีพที่ขยายตัวตามความเจริญของบ้านเมือง โดยเพ่ิมสาขาวิชาอีกหลายแขนงพร้อมทั้งได้มีการจัดแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในปี พ.ศ.2511 กล่าวคือ ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางย่ิงขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาต่าง ๆ ภายใต้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย) 
ขึ้นเป็นภาควิชาตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยคณะเศรษฐศาสตร์และ
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  6 ภ า ค วิ ช า คื อ  1) ภ า ค วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ เ ก ษ ต ร  (2) ภ า ค วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ (3) ภาควิชาสหกรณ์ 4) ภาควิชาบริหารธุรกิจ (5) ภาควิชาบัญชี (6) ภาควิชาการตลาด จนกระทั่ง
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เปลี่ยนช่ือเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนนิสิตและ
คณาจารย์เป็นจํานวนมาก มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากคณะเกษตร พร้อมกันน้ันความต้องการบุคลากรใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในคณะฯ ได้ขยายตัวทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ 
คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

  

ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (2) ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (3) ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ (1) สํานักงาน
เลขานุการคณะ (2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (4) สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และ (5) ศนูย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์ 
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พระนามและรายนามคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
 

 พระนาม/รายนาม ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
1. พระพิจารณ์พาณิชย์ พ.ศ.2486 - 2502 

2. ศาสตราจารย์พันธุม ดิษยมณฑล พ.ศ.2502 - 2518 
3. ศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ ทองปาน พ.ศ.2518 - 2525 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร บุญมา พ.ศ.2525 - 2531 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ประเจิด สินทรัพย์ พ.ศ.2531 - 2532 
6. รองศาสตราจารย์ ศรีอรุณ เรศานนท์ พ.ศ.2532 - 2535 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ พ.ศ.2535 - 2538 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ พ.ศ.2538 - 2540 
9. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คนจริง พ.ศ.2540 - 2542 
10. ศาสตราจารย์ต่อกุล กาญจนาลัย 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  รักษาราชการแทนคณบดี 
1 มกราคม 2543 - 24 เมษายน 2543 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ 25 เมษายน 2543 - 24 เมษายน 2547 
12. อาจารย์ ดร.จีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 25 เมษายน 2547 - 24 เมษายน 2551 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลิน 25 เมษายน 2551 - 24 เมษายน 2555 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) รักษาราชการแทนคณบดี 
25 เมษายน 2555 - 28 พฤษภาคม 2555 

15. อาจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา 29 พฤษภาคม 2555 - 24 กันยายน 2555 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  รักษาราชการแทนคณบดี 
25 กันยายน 2555 - 30 กันยายน 2555 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  รักษาราชการแทนคณบดี 

1 ตุลาคม 2555 - 28 มกราคม 2556 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง 29 มกราคม 2556 -28 มกราคม 2560 
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1.2 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก  
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและนโยบายหลัก เพ่ือ

เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะฯ ดังน้ี  

 ปรัชญา/ปณิธาน   
สั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาในองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและ

เชิงประยุกต์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถท้ังในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม สามารถประยุกต์
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ช้ีนําทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง 

 

 วัตถุประสงค ์ 

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
3. นําพาและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนกระจายโอกาสทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ บนหลักการพ่ึงพาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ืออํานวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาคมคณะ ตาม
หลักการของการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Good governance) และสนับสนุนให้มีเสรีภาพและ
ความเสมอภาคแก่บุคลากร 

5. พัฒนาบุคลากรคณะ ใหม้ีศักยภาพ ความพร้อม และมีจิตสํานึกร่วมกันในการประกอบภารกิจของ
คณะบนหลักการพ่ึงพาตนเอง 

 

 วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรที่ก้าวนํา ร่วมมือกันสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากล และรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 พันธกิจ 

1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นทีป่ระจักษ์ต่อ
สังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร  

2. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคณุธรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และภูมิภาคต่าง ๆ  
3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
4. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และสร้างความ

เข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และนานาชาติ  
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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 นโยบายหลักการพัฒนา 

ด้านการเรียนการสอน  
การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการที่หลากหลายของนิสิต เพ่ิมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ สร้างทักษะในการทํางานแบบมืออาชีพ มาตรฐานสากลและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  
ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางวิชาการเพ่ิมขึ้น สนับสนุนทุนผู้ช่วยสอนเพ่ือช่วย
อาจารย์ในการสอนและเพ่ิมความโดดเด่นด้านวิชาการของนิสิตทุกระดับ การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอน
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยด้วย พัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเรียนการสอน 
และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น  
 

ด้านการวิจัย   
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยเฉพาะด้าน เช่น เศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น ที่สามารถ
ตอบโจทย์ของชุมชนและสังคมในภูมิภาคต่างๆ  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  สนับสนุนทุนผู้ช่วยนักวิจัย พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุ่น
ใหม่ เน้นการทํางานวิจัยเป็นทีมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน รวมท้ังผลักดัน
ผลงานวิจัยของคณะสู่สังคมผ่านการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย  เน้นการเป็นศูนย์ข่าวสารด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เวบไซต์ แผ่นพับของคณะ และสื่ออ่ืนๆ  

 
ด้านการบริการทางวิชาการ  
สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน สถาบันเกษตรกร ภาควิชาการ 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กร NGO ทั้งในลักษณะที่ริเริ่มจากคณะและการสนับสนุนจากภาคี  เช่น ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการผลิตผู้บริหารสหกรณ์ เพ่ิมบทบาทสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการให้บริการวิชาการ เป็นต้น 
สนับสนุนการหารายได้จากโครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ผลักดันผลงานของคณะสู่สังคมผ่านการประชาสัมพันธ์
ระดับมหาวิทยาลัย  และเน้นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านและมีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของคณะ  
 

ด้านการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สร้างความตระหนักและจิตสํานึกความเป็นไทย ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง รวมท้ังการปฏิบัติตนให้

เหมาะสมตามกาลเทศะของนิสิต  กระตุ้นจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนิสิตและ
บุคลากร ส่งเสริมให้นิสิตช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส พัฒนานิสิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและเผยแพร่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยให้แก่นิสิต 
อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์รุ่นเก่า เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และสาธารณชน  
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ด้านการบริหารและจัดการ  
 เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน
การขับเคล่ือนภารกิจอย่างสร้างสรรค์สู่การบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์  พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ เสริมสร้าง
กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ของอาจารย์และบุคคลกรท่ีอยู่หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ จัดทําฐานข้อมูลและคลังความรู้ สนับสนุนการหารายได้และการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน
ของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ  

 
 เป้าประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร ์

 
 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นครูที่ดี มสีมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพตามวิสัยทัศน์คณะ  

2. การสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม นําไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย การบริหารจัดการ
งานวิจัย และเผยแพร่สูส่าธารณชน  

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และนานาชาติ  

4. สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการเกษตร 
สร้างจิตสํานึกการช่วยเหลือสังคม การอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ 

5. ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภายใต้การเปลี่ยนแปลง  
 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
คุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม

2. เพ่ือสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ

3. เพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง

ต่อชุมชน และสังคม

4. เพ่ือสร้างและพัฒนานิสิต บุคลากร ให้ดํารงตนเป็น

คนดี มีจริยธรรม ภายใต้ความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมนานาชาติ

5. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ด้านโครงสร้างการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองนโยบายและให้ความคิดเห็นในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดในคณะและทีมบริหารของคณบดี ประกอบด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์
บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ การบริหารงานและการ
ดําเนินงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆโดยมีสํานักงานเลขานุการคณะเป็น
หน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการดังรายละเอียดในภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร ์
 

 

คณะกรรมการประจําคณะคณบดี

หัวหน้า
ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์

หัวหน้า
ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์
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รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
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 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 

รายนามผู้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง 
นายมนตรี คงตระกูลเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยกร กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ กรรมการ 
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล กรรมการ 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กรรมการ 
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจรญิชัย เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

 
1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
  ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 13 หลักสูตร จากเดิมที่เปิด
สอน 12 หลักสูตรในปีการศึกษา 2556 โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ทั้งน้ี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งเดิมสังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ถูกโอนย้ายให้มาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากรในรอบปีการศึกษา 2556 เมื่อเดือน มกราคม 2557 ที่ผ่านมา  

 
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคพิเศษ และการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติและภาคพิเศษ  
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ  
(5) หลักสูตรศลิปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ภาคปกติและภาคค่ํา  
(2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ ภาคพิเศษ 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร  

ภาคภาษาไทย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)และภาคภาษาอังกฤษ ภาคปกติ      
(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ  
(5) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ 
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ภาคปกติ (หลักสูตรสหวิทยาการ)  

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ 
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรนานาชาติ 
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 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา 
ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคพิเศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การประกอบการ 

- - - - 1 - - - 1 - - - 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 1 1 1 - - - 2* 1* 1* 1* 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 

2 3 1 - - 1 - 1 2* 2* 2*  

ภาควิชาสหกรณ ์ 1 1 - - - - - - 1* - 1* - 
รวม 4 5 2 1 2 1 - 1 6 3 4 1 

หมายเหตุ –  ใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้ว ไปเปิดสอน 

1.6  จํานวนนิสติท้ังหมด FTES และผู้สาํเร็จการศึกษา 
 จํานวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ (ใช้ข้อมูลสํานักทะเบียนและประมวล         

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2556) 
คณะ/สาขาวิชา  ปริญญา 

ตรี  
  ปริญญาโท   ปริญญา 

เอก  
 รวม 
ทั้งสิ้น  แผน ก แผน ข รวม 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 3,406 378  489  867  33  4,306  

หลักสูตรภาษาไทย 3,024  378  489  867  26  3,917  

 ภาคปกต ิ 1,393  150  17  167  -  1,560  

   ธุรกิจการเกษตร 190  -  -  -  -  190  

   เศรษฐศาสตร์ 381  76  -  76  -  457  

   เศรษฐศาสตร์เกษตร 436  11  -  11  -  447  

   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร -  41  -  41  -  41  

   เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์ 386  22  17  39  -  425  

 ภาคพเิศษ 1,631  228  472  700  26  2,357  

   ธุรกิจการเกษตร      368  49  106  155  -  523  

   เศรษฐศาสตร์ 663  51  -  51  26  740  

   เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 57  -  -  -  -  57  

   เศรษฐศาสตร์เกษตร 345  6  1  7  -  352  

   เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคภาษาอังกฤษ -  4  -  4  -  4  

   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร -  37  50  87  -  87  

   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
   ภาคภาษาอังกฤษ 

-  4  -  4  -  4  

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -  43  112  155  -  155  

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หน่วยการสอนลพบุรี) -  24  82  106  -  106  
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คณะ/สาขาวิชา  ปริญญา 
ตรี  

  ปริญญาโท   ปริญญา 
เอก  

 รวม 
ทั้งสิ้น  แผน ก แผน ข รวม 

   เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์      198  10  121  131  -  329  

หลักสูตรนานาชาติ 382  -  -  -  7  389  

 ภาคปกต ิ          -  -  -  -  7  7  

   เศรษฐศาสตร์เกษตร นานาชาติ -  -  -  -  4  4  

   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร -  -  -  -  3  3  

 ภาคพเิศษ 382  -  -  -  -  382  

   เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 
นานาชาติ 

382  -  -  -  -  382  

รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปรญิญาเอก 411 
ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกต่อจํานวนนิสิตท้ังหมด 9.54 

 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาควิชา/
สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

คณะ/ภาควิชาท่ีสอน ระดับวิชา ระดับนิสิต ภาคต้น ภาคปลาย ภาคเรียนที่ 3 * เฉล่ียปีการศึกษา

ที่เปิดสอน ผูเ้รียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม

คณะเศรษฐศาสตร์ ป.ตรี ป.ตรี 1,079.90  976.81     2,056.71  1,040.71  1,026.43   2,067.14  -        -          -      1,060.30   1,001.62   2,061.92  

บว. -         -          -         -         -          -         -        -          -      -          -          -         

รวม 1,079.90  976.81     2,056.71  1,040.71  1,026.43   2,067.14  -        -          -      1,060.30   1,001.62   2,061.92  

>ป.ตรี บว. 88.83      412.25     501.08     53.58      331.75     385.33    -        177.92     177.92  71.21       307.31     378.51    

ปรับค่า 159.90     742.05     901.95     96.45      597.15     693.60    -        320.25     320.25  128.18     553.15     681.33    

รวม(ปรับค่า) 1,239.80  1,718.86   2,958.66  1,137.16  1,623.58   2,760.74  -        320.25     320.25  1,188.48   1,554.77   2,743.25  

   เศรษฐศาสตร์ ป.ตรี ป.ตรี 546.53     592.18      1,138.71   544.06     631.59      1,175.65   -         -           -       545.29      611.88      1,157.18   

บว. -          -           -          -          -           -          -         -           -       -           -           -          

รวม 546.53     592.18      1,138.71   544.06     631.59      1,175.65   -         -           -       545.29      611.88      1,157.18   

>ป.ตรี บว. 46.50       232.83      279.33     21.33       192.33      213.67     -         96.75        96.75    33.92        173.97      207.89     

ปรับค่า 83.70       419.10      502.80     38.40       346.20      384.60     -         174.15      174.15  61.05        313.15      374.20     

รวม(ปรับค่า) 630.23     1,011.28   1,641.51   582.46     977.79      1,560.25   -         174.15      174.15  606.34      925.03      1,531.38   

   เศรษฐศาสตร์เกษตร ป.ตรี ป.ตรี 378.07     333.63      711.71     307.35     330.78      638.14     -         -           -       342.71      332.21      674.92     

บว. -          -           -          -          -           -          -         -           -       -           -           -          

รวม 378.07     333.63      711.71     307.35     330.78      638.14     -         -           -       342.71      332.21      674.92     

>ป.ตรี บว. 38.08       145.92      184.00     29.67       104.00      133.67     -         55.83        55.83    33.88        101.92      135.79     

ปรับค่า 68.55       262.65      331.20     53.40       187.20      240.60     -         100.50      100.50  60.98        183.45      244.43     

รวม(ปรับค่า) 446.62     596.28      1,042.91   360.75     517.98      878.74     -         100.50      100.50  403.69      515.66      919.35     

   สหกรณ์ ป.ตรี ป.ตรี 155.29     51.00        206.29     189.29     64.06        253.35     -         -           -       172.29      57.53        229.82     

บว. -          -           -          -          -           -          -         -           -       -           -           -          
รวม 155.29     51.00        206.29     189.29     64.06        253.35     -         -           -       172.29      57.53        229.82     

>ป.ตรี บว. 4.25         33.50        37.75       2.58        35.42        38.00       -         25.33        25.33    3.42         31.42        34.83       

ปรับค่า 7.65         60.30        67.95       4.65        63.75        68.40       -         45.60        45.60    6.15         56.55        62.70       

รวม(ปรับค่า) 162.94     111.30      274.24     193.94     127.81      321.75     -         45.60        45.60    178.44      114.08      292.52     
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมลูสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 8 ก.ค.2557) 
คณะ/สาขาวิชา  ปริญญา

ตรี  
 ปริญญาโท   ปริญญา 

เอก  
รวม 
ทั้งสิ้น   แผน ก   แผน ข   รวม  

คณะเศรษฐศาสตร ์ 691  54  173  227  1  711  
   ภาคปกต ิ 483  16  -  16  -  291  
เศรษฐศาสตร์  93 4  - 4 - 97 
เศรษฐศาสตร์เกษตร  87 5 -  5 - 92 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   - 3 -  3 - 3 
ธุรกิจการเกษตร 68 -  -   - -  - 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  95 4 -  4 - 99 
เศรษฐศาสตรก์ารประกอบการ (นานาชาติ) 140 -  -   - - -  
ภาคพเิศษ 208  38  173  211  1  420  
ธุรกิจการเกษตร 48 6 45 51 - 99 
เศรษฐศาสตร์  160 6  - 6 1 167 
เศรษฐศาสตร์เกษตร  -  1  - 1 - 1 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  -  7 20 27 - 27 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  -  10 51 61 - 61 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ลพบุรี)  -  7 33 40 - 40 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  -  1 24 25 - 25 

 
1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
   (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่  
  (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับที่มรีะยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน   
6 - 9 เดือน คดิเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 

 จํานวนอาจารย์ประจํา (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 6 38 44 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 7 24 31 
รองศาสตราจารย ์ - 9 14.5 23.5 
ศาสตราจารย์ - 1 1 2 

รวม - 23 77.5 100.5 
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 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาทกุประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยต่างประเทศ) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 5 - 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 5 - 5 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (FTET) (รวมลาทุกประเภท) 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย ์ - 11 38 49 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 7 24 31 
รองศาสตราจารย ์ - 9 14.5 23.5 
ศาสตราจารย์ - 1 1 2 

รวม - 28 77.5 105.5 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นักวิจัย - - 1.5 - 1.5 
ช่วยวิชาการ 11 64 20 - 95 

รวม 11 64 21.5 - 96.5 
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

15 1 - - 16 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 
 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผ่นดิน 31,749,600.00 
-  งบประมาณเงินรายได้ 522,851,455.00 

รวมทั้งหมด 554,601,055.00 
สัดส่วนงบประมาณแผน่ดิน : เงินรายได้   5.72 : 94.28 

 
 

ประมาณการรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

-  งบบุคลากร    34,358,155.00   25,615,863.00  59,974,018.00  
-  งบดําเนินการ   33,334,185.00  143,105,821.00  176,440,006.00  
-  งบลงทุน        715,254.00    10,748,300.00  11,463,554.00  
-  งบอุดหนุน    12,993,200.00    59,868,571.00  72,861,771.00  
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ                      -    13,791,690.00  13,791,690.00  
-  งบสํารองจ่าย                      -      2,673,000.00  2,673,000.00  

รวมทั้งหมด   81,400,794.00  255,803,245.00  337,204,039.00  
 

 รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ  

แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
รวม 32,297,300.00  161,604,317.70  193,901,617.70 100 16.66 : 83.34 

-  งบบุคลากร 29,762,600.00  16,457,170.62  46,219,770.62 23.84 64.39 : 35.61 
-  งบดําเนินการ  2,534,700.00  108,072,556.74  110,607,256.74 57.04 2.29 : 97.71 
-  งบลงทุน                 -       223,058.25      223,058.25  0.12 0 : 100 
-  งบอุดหนุน                  -   35,331,679.81  35,331,679.81  18.22 0 : 100 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ                  -     1,519,852.28   1,519,852.28  0.78 0 : 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายง

บาท  
จากเงิ

 

บาท โ
เงินรา
 

 

งานผลการปร

งบประมา
ในปีงบปร

  แยกเป็นราย
งินรายได้ 244

 

 
 
งบประมา
ในปีงบปร

 โดยเป็นค่าใช้
ายได้ 161,60

ระเมินคุณภาพ

ณรายรับ 
ระมาณ  25
รับจากเงินงบ

4,111,796.92

ณรายจ่าย 
ระมาณ  255
ช้จ่ายที่ใช้จาก
4,317.70  บ

งบประมาณ
เงินรายได้ 

88.32 

งบประม
เงินรายไ

83.34

พภายในคณะเ

556 คณะเศร
บประมาณแผ่น
2 บาท คิดเป็น

56 คณะเศรษ
เงินงบประมา
าท คิดเป็นร้อ

 

ณ

าณ
ได้  
4 

เศรษฐศาสตร์

ษฐศาสตร์ มีง
นดิน 32,297
นร้อยละ 88.3

ษฐศาสตร์  ใช้
าณแผ่นดิน 32
อยละ 83.34 จ

 ์ปีการศึกษา 

งบประมาณใน
,300.00 บาท
32 จําแนกเป็น

้งบประมาณใ
2,297,300.00
จําแนกเป็นสดั

 2556 

นการดําเนินง
ท  คิดเป็นร้อย
นสัดส่วน  ดัง

ในการดําเนินง
0 บาท คิดเป
ดส่วน ดังน้ี 

งบประมาณ
แผ่นดิน 11.68

งบประมา
แผ่นดิน
16.66 

งานทั้งสิ้น 27
ยละ 11.68 แ
น้ี 

 

งานทั้งสิ้น 19
ป็น ร้อยละ 1

 

8 

าณ
น  
 

     2

76,409,096.9
ละ และรายรั

93,901,617.7
16.66 และจา

1 

92 
รับ

70 
าก
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ตารางแสดงรายรับ รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จําแนกตามหมวด (จา่ยจริง) 
ปีงบประมาณ 2556 

รายรับ งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวมงบประมาณ 
ทั้งสิน้ 

ยอดยกมาปีการศึกษา 2555   437,563,055.89  437,563,055.89  
1. รายได้จากเงินงบประมาณ                       -    -    
2. รายได้ค่าธรรมเนียมการศกึษา     200,272,141.53  200,272,141.53  
3. รายได้จากการบริการวิชาการ 32,297,300.00                      -  32,297,300.00  
4. รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย          390,045.22  390,045.22  
5. รายได้จากการพัฒนาวิชาการ        8,767,101.13  8,767,101.13  
6. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ        2,564,307.00  2,564,307.00  
7. รายได้จากการช่วยเหลืออุดหนุน และบริจาค      23,562,159.03  23,562,159.03  
8. รายได้จากการบริหารเงิน          126,362.36  126,362.36  
9. รายได้เงินปันผล                       -  -    
10. รายได้จากการขายสินทรพัย์ของหน่วยงาน                       -  -    
11. รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์และการโอนหนี้สิน                       -  -    
12. รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน        8,429,680.65  8,429,680.65  

รวมรายรับ 32,297,300.00   244,111,796.92  276,409,096.92  
รายจ่าย งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวมงบประมาณ 
ทั้งสิน้ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  9,762,600.00     16,457,170.62  46,219,770.62  
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค   2,534,700.00    108,072,556.74  110,607,256.74  
3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย                   -         223,058.25  223,058.25  
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                   -     35,331,679.81  35,331,679.81  
5. ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืน                   -       1,519,852.28  1,519,852.28  

รวมรายจ่าย 32,297,300.00   161,604,317.70  193,901,617.70  
รายได้สุทธิ (ไม่รวมยอดยกมา)                   -     82,507,479.22  82,507,479.22  
รายได้สุทธิ (รวมยอดยกมา)                   -    520,070,535.11  520,070,535.11  
หมายเหตุ :  ขอ้มูลด้านงบประมาณ ให้รายงานข้อมูลตามรอบปีงบประมาณ 2556 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

- 30 กันยายน 2556) 
 
 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์  ปีงบประมาณ 2554-2556 

 

แหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 32,160,000.00 42,757,010.89 -10,597,010.89 32,297,300.00 44,909,772.60 (12,612,472.60) 32,297,300.00 32,297,300.00 0.00 
งบประมาณเงินรายได้ 269,223,631.51 181,138,375.13 88,085,255.38 281,371,176.60 171,328,171.40 110,043,005.20 244,111,796.92 161,604,317.70 82,507,479.22 
รวม 301,383,630.51 223,895,386.02 77,488,244.49 313,668,476.00 216,237,944.00 97,430,536.00 276,409,096.92 193,901,617.70 82,507,479.22 
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 อาคารและสถานท่ี 
 

พื้นที่และการใช้ประโยชน ์
 คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังอยู่ที่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ และถนนชูชาติกําภู ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-
1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044, 0-2579-9579, 0-2579-2166, 0-2579-2187 โทรสาร ต่อ 5718 และ 0-
2579-2147 website: http://www.eco.ku.ac.th  
 

แผนที่ต้ังคณะเศรษฐศาสตร ์

 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาคารหลัก 6 อาคาร และมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ดังต่อไปน้ี  

1. อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 2,427.80 ตารางเมตร ดังน้ี 
- ช้ัน 1 เป็นที่ต้ังของสํานักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  และหอ้งพักนิสิตปริญญาโท

และปริญญาเอก 
- ช้ัน 2 เป็นที่ต้ังของภาควิชาสหกรณ์ ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ ห้องประชุมภาควิชา และ

ห้องพักอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ และห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 ห้องและ
ส่วนผลิตเอกสารการสอนของภาควิชาฯ 

- ช้ัน 3 เป็นที่ต้ังของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ และห้องพักอาจารย์ 
1 และ 2 
 

2. อาคาร 2 (อาคารพิจารณ์พาณิชย์) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 4,275.43 ตารางเมตร ดังน้ี 
- ช้ัน 1 เป็นห้องบรรยาย 
- ช้ัน 2 เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 3 และ 4 ห้องพักอาจารย์ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และห้องพักอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์   
- ช้ัน 3 เป็นที่ต้ังของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ 

ห้องประชุมภาควิชา และห้องพักอาจารย์  
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3. อาคาร 3 (อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 980.22 
ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ห้องปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้ช่วย
นักวิจัย และห้องประชุม 

4. อาคาร 4 (อาคารการเงิน) เป็นอาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 200.6 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังห้อง
ประชุมย่อย 3 ห้อง และห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 

5. อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นอาคาร 7 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 15,896 ตาราง
เมตร เป็นที่ต้ังของสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ สํานักงานคณบดี ห้องบรรยาย ห้อง
ประชุม ห้องสัมมนา ห้องอเนกประสงค์ สโมสรนิสิต สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ 

6. อาคารห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นที่ต้ังของห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นอาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย
รวม 1,085.52 ตารางเมตร 

 
ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช้ 

 
พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน 

(ใช/่ไม่ใช่) 
อาคาร

ที ่
ชื่ออาคาร 

1 อาคารพิทยาลงกรณ 2505 1,442.40 ไม่ใช ่
2 อาคารพิจารณ์พาณิชย ์ 2520 2,028.08 ไม่ใช ่
3 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ประยุกต ์
2530 805.69 ไม่ใช่ 

4 อาคารการเงิน 2526 132.63 ไม่ใช ่
5 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร ์ 2547 8,321.43 ใช่ 
6 อาคารห้องสมุดพิทยาลงกรณ 2505 1,085.52 ไม่ใช่ 

   
ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใชส้อย 

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

 พื้นที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด  24,464.24 
2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  5534.09 
3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้า

โดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย 
ฯลฯ  

449.60 

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น สวนภายในอาคาร 5 442.00 
5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 18,922.55 
 รถของคณะ จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท (ของคณะ 4 คัน EEBA 1คัน) รถตู้ 5 คัน 
2. รถจักรยานยนต์ (ของคณะ 1 หน่วยงานภายใน 4) 5 คัน  
3. รถจักรยาน - 
4. รถไฟฟ้า (ของโครงการพิเศษ) 2 คัน 
5. รถสามล้อ (ใช้ขนของ) 1 คัน 
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อาคารศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 3) 
 

 
 

อาคารการเงิน (อาคาร 4) 
 

 
 

อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคาร 5) 
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 ผลงานวิจัย/วิชาการของคณาจารย์ที่ได้รบัรางวัล 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล อันดับ 4 สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด พ.ศ. 2556 ในงาน

ประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556  
  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรซาสตร์ 

ปี 2556 รางวัลระดับ SILVER ใน “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ”    
  รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556  
  รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล ปริมาณผลงาน (Pi) 1 
  ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25 
  รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการภาคราชการดีเด่น เน่ืองในงาน "แรงงานสตรี

รวมใจต้านภัยการค้ามนุษย์" เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน กรุงเทพฯ  

  ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร ได้รับรางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานเรื่อง “ผลกระทบของพืชพลังงาน
ต่อการจัดสรรปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 52 วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2557 

  ผศ.ดร.อรณุี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย งานวจิัยเรื่อง “ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสังคมที่กําหนด
อาชญกรรม” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 

 
 ผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัล 

 

นอกจากน้ี มีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านต่างๆ สรุปดังน้ี 
 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน 
นายชัยวัฒน์ สุกาญจนกุล*     
น.ส.ธันย์ชนก พงศ์พุฒินันท์    
น.ส.ณัฐวรรณ พิทักษ์กชกร     
น.ส.นพรรษ์สร เนื่องจํานงค์    
นายกฤษฏ์ิ แก้วหิรัญ            
น.ส.ฐนันท์ณัฐ พันธ์เมฆากุล    
น.ส.รญัชนา ปานเชื้อ           

รางวัล popular vote และรางวัลลําดับที่ 5 จากการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ : เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรรัฐ
และเอกชน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวนัที่ 8 กันยายน 2556 

นายนภัทร  อินทรใ์จเอือ้  
 

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแหง่ชาติสาขาส่ือสารมวลชนเพื่อเดก็และเยาวชนที่
ป้องกันปญัหาสังคม โดย สํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที ่20 กันยายน 2556 

นางสาวสิรีธร ประกายทิพย์  
 

รางวัลชนะเลิศจากการตอบคําถาม ประเภททมี ในกิจกรรม PDMO CAMP 
2013 โดย สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29-
31 ตุลาคม และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2556 

นายชัยวัฒน์ สุกาญจนกุล  
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
ระดับอุดมศึกษา ประจําป ี2556 จัดโดยสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง ณ ห้อง
ประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สํานักเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที ่8 
พฤศจิกายน 2556 

นางสาวจุฑาทิพย์  บําเพ็ญบุญ  
 

ได้รับรางวัลเหรยีญทองจากการแข่งขันกฬีายูโด ประเภทรุ่นทา่ทุ่มมาตรฐาน 
(Ju-No-Kata) ใน 27th SEA Games Myanmar 2013 ระหวา่งวันที่ 11-
22 ธ.ค. 2556 
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 การจัดเวทีเสวนาวิชาการและโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า       
แห่งปีพ.ศ. 2556  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการ “นําสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 
และเป็นการเผยแพร่ชุดความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะชน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556         
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา 
จํานวน 570 ราย  

 

  
 

เวทีประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 
 

 
เวทีเสวนาวิชาการ  

“นําสหกรณ์ สูก่ารเป็น ธุรกิจฐานสังคม”
เวทีเสวนาวิชาการ“นวัตกรรมนําสู่การพัฒนา”
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1.10  ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
  

สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555 ของคณะเศรษฐศาสตร์    
 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1. คณะจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเพ่ิมการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร และทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) 
ให้ชัดเจนเพ่ือกําหนดทิศทางของคณะที่ต้องการจะเป็น และมีการ
ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการจัดทําแผนฯ และการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรทั้งหมด เพ่ือให้เกิดการทํางานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ดําเนินการแล้ว 
มีแผนยทุธศาสตร์
ของคณะ 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์
คณะฯ/ 
งานนโยบายและแผน 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   
1. คณะควรมกีารจัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนาคณาจารย์ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนที่สะทอ้นถึง
การพัฒนาผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัด
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ การทวนสอบ เป็นต้น อีกทั้งอาจมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ทัง้ใน
ระดับหลักสูตร ภาควิชาและคณะ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. คณะควรกําหนด นโยบาย เป้าหมาย การสนับสนุน การให้
ความช่วยเหลือ และมาตรการที่ชัดเจน ในการขับเคลื่อนให้
คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเขียนตํารา 
การเขียนผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

หัวหน้าภาควิชา/ 
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. คณะควรมกีารจัดทํารูปแบบของการพัฒนานิสิตที่ชัดเจน ทั้ง
ด้านการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตพึงประสงค์ และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
การกําหนดตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จของแผนงาน ที่
สะท้อนในผู้เรยีน 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ   
1. คณะควรมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต โดยอาจ
กําหนดให้คณะกรรมการกิจการนิสิต จัดทาํแผนงาน/โครงการใน
ภาพรวมของคณะ โดยมีนิสิตเข้ามามีส่วนร่วม มีการกําหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สะท้อนผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน อีกทั้งสง่เสริมให้นิสิตดําเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ
แก่ตนเอง ทั้งทางด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 
/หน่วยกิจการนิสิต 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

2. คณะควรมกีารกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ ซึ่งจะ
ทําให้มีการกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้กับศิษย์เก่ามีความ
ชัดเจน โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชา การร่วมกับสมาคม
นิสิตเก่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นความรู้ใหม่ๆ  

ดําเนินการแล้ว 
ในรูปของการจัด
สัมมนาวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และรองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย   
2. ควรส่งเสริมบทบาทการทํางานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ให้ชัดเจน เช่น การกําหนดกรอบภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ส่งเสริมการทําวิจัยเชิงบูรณาการที่
นําสู่การประยุกต์ใช้ และตอบสนองต่อจุดเน้นหรือประเด็นปัญหา
และความต้องการของสังคมและนําสู่การขบัเคลื่อนวิสัยทศัน์ของ
คณะด้านความเป็นสากลได้ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
มี 1 โครงการ 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัย
ฯ 

1. ควรพัฒนากลไกการสนับ สนุนอาจารย์ให้นําผลการวิจัยไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เช่น การ
พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การสร้างเครือข่ายกับสํานักพิมพ์หรือ
ฐานข้อมูลวารสารต่าง ประเทศ นอกจากน้ีกลไกจําเป็นต้องมี
ระบบในการสงัเคราะห์งานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และใช้
เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
1. คณะควรพิจารณานําผลการประเมิน ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและ
จัดทําแผนฯ ในระดับคณะต่อไป 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
หัวหน้าภาควิชา / 
ผอ.ศูนย์วิจัยฯ/ 
ผอ.สถาบันฯ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. คณะควรดําเนินการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตพร้อมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินการในทุกโครงการ 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต/   
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ หัวหน้า
ภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
1. คณะควรพัฒนาระบบการประเมินการบริหาร งานของผู้บริหาร
อาจมีการกําหนดตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตัว
บ่งช้ี ธรรมาภิบาล 

ดําเนินการแล้ว คณะกรรมการ
ประเมินผู้บริหารฯ/ 
หน่วยประเมิน
ผู้บริหาร  

2. คณะควรจดัทําแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักและแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องกําหนดตัวบ่งช้ีทั้งที่เป็น 
Output และ Outcome มีการประเมินผลของการจัดการความรู้ที่
ชัดเจน ส่วนกิจกรรมของการจัดการความรู้คณะอาจศึกษา

ยังไม่ได้ดําเนินการ รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการ
จัดการความรู้คณะฯ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

รูปแบบของการทํากิจกรรมทีเ่หมาะสมมาใช้ อาทิ SECI Model 
ซึ่งจะทําให้การทํากิจกรรม Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge มคีวามชัดเจนมากขึ้น 
3. คณะควรจดัทําแผนระบบสารสนเทศทีส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและสนับสนุน
การบริหารงานของคณะที่มปีระสิทธิภาพ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ/ 
คณะกรรมการ
สารสนเทศคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   
1. ในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะอาจจะต้องวางเป็น
แผนระยะยาวสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 
จะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินคณะ 
ทิศทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของการได้มาของเงิน และการใช้ไป
ของเงิน มีการระบุระบบการตรวจสอบ และการจัดทํารายงาน
การเงินอย่างเป็นระบบ 

ดําเนินการแล้ว 
มีร่างแผนกลยุทธ์
ทางการเงินคณะ 

รองคณบดีฝ่าย
การเงิน/งานการเงิน/ 
งานนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน   
1. ควรสร้างระบบการทํางานที่ให้การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพสามารถผนวกเข้ากับกระบวนการทํางาน
ตามปกติโดยอาจมีการจัดทําการวิเคราะห์การไหลของเอกสาร
และวิเคราะห์งานใหม่ใหส้อดคล้องกับผลของตัวช้ีวัดของการ
ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 

2. ควรปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานของบุคลากรทุก
ระดับ เช่น การสร้างค่านิยมร่วมในการทํางานที่นําสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริหารงานบนความสมดุลโดยมุ่งเน้นการ
ทํางานที่นําสู่คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจขององค์กรและของ
มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการแล้ว รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556  
ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้การดําเนินงานตามภารกิจของคณะ โดยสามารถ

สรุปได้ดังน้ี 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
ซึ่งคณะผู้บริหารได้วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเงิน และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี ทั้งในภาพรวม ในส่วนของกระบวนการ
และผลผลิต กลไกด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับดีมาก  กลไกด้านการบริการวิชาการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ีปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลผลิตด้านการบริการวิชาการอยู่ใน
ระดับดี กลไกด้านการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ผลผลิตอยู่ในระดับพอใช้ ทําให้คณะสามารถ
นําไปพัฒนาปรับปรุงได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กลไกด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ผลผลิตด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับพอใช้ ทําให้คณะสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงได้ในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลภาพรวมในทุกด้าน
ตามภารกิจ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
 
ภารกิจด้านการเรียนการสอน และการพฒันานิสิต 

ในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ มีกระบวนการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย 
โดยยึดถือวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน คณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพในทุกหลักสูตร ประกอบกับคณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากน้ี คณะเศรษฐศาสตร์มีการผสมผสานการวิจัย และการบริการวิชาการเข้ากับ
การเรียนการสอน มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีกระบวนการรักษาคุณภาพมาตราฐานให้เท่า
เทียมกันในทุกหมู่เรียนของรายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล 
 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ IDKU  โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังน้ี 
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 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ครบทุกประเภทกิจกรรมทั้งในระดับคณะ ภาควิชา สโมสรนิสิต       
คณะเศรษฐศาสตร์ และชุมนุมนิสิตในแต่ละสาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 44 กิจกรรม เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
2,019,186.55 บาท ดังรายการประเภทกิจกรรมดังน้ี 
 

ประเภทกิจกรรม จํานวน  
(โครงการ/กิจกรรม) 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 32 1,474,690.05 
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  3 31,201 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  2 26,300 
กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2 11,585.19 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 5 475,410,31 

รวม 44 2,019,186.55 
  

ภารกิจด้านการวิจัย  
 อาจารย์และบุคลากรของคณะได้ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ นอกจากน้ีคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานในด้านการวิจัยต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัยที่มีการดําเนินการ ทั้งสิ้นจํานวน 
62 โครงการ แบ่งเป็นทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,724,167.00 บาท และจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 49,427,871.06 บาท ดังน้ัน รวมทุนสนับสนุนในการทําวิจัยที่ได้รับ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 54,152,038.06 บาท ทั้ง น้ีมาจากโครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 
20,427,188.57 บาท สามารถสรุปผลการดําเนินงานในด้านการวิจัยต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
 

รายการ จํานวน 
จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 62 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท) ภายใน 4,724,167.00 
ภายนอก 49,427,871.06 

รวม 54,152,038.06 
อาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย (คน) 
(ไม่นับซ้ํา) 

ภายใน 25 
ภายนอก 28 

รวม 53 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีตี่พิมพ์ เผยแพร่ (ช้ินงาน) ระดับชาติ 26 

ระดับนานาชาติ 13 
รวม 39 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูล (ช้ินงาน) 

ระดับชาติ - 
ระดับนานาชาติ 9 

รวม 9 
อาจารย์/บุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (คน) 

ในประเทศ 32 
ต่างประเทศ 33 

รวม 65 
หมายเหตุ: โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 20,427,188.57 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 54,152,038.06 บาท 
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 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

รายการ ประจําปี 
2554 2555 2556 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 57 57 62 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.
2556) 

ระดับชาติ 18 10 26 
ระดับนานาชาติ 16 20 13 

รวม 34 30 39 
จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - - - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - 2 - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - 2 - 
จํานวนบทความวิชาการที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความย่ังยืนที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - - - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย์และบุคลากร
วิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 14 22 32 
ระดับนานาชาติ 32 36 33 

รวม 46 58 65 
จํานวนอาจารย์และบุคลากร
วิจัยที่นําเสนอผลงานวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 10 10 16 
ระดับนานาชาติ 21 17 14 

รวม 31 27 30 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ 3 - - 
ระดับนานาชาติ 14 6 9 

รวม 17 6 9 

จํานวนงานวิจัยที่ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม ่(ปีการศึกษา 
2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจด
ลิขสิทธ์ิ (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน 32,46,666 3,000,000 3,024,417 
ภายนอก 58,724,534 20,778,053.98 19,777,349.15 

รวม 61,971,200 23,778,053.98 22,801,516.15 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เก่ียวขอ้ง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน - 200,000 1,700,000 
ภายนอก - 7,588,961.10 9,223,333.34 

รวม - 7,788,961.10 10,923,333.34 
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รายการ ประจําปี 
2554 2555 2556 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน 18 17 25 
ภายนอก 33 37 28 

รวม 51 54 53 
  

หมายเหตุ: โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 20,427,188.57 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 54,152,038.06 บาท 
 

ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มกิีจกรรม/โครงการท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สามารถ

สรุปการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนโครงการบริการวิชาการ จํานวน 38 โครงการ และได้รับงบประมาณ 

70,451,902.00 บาท ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 4 สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด 
พ.ศ. 2556 ในงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556 คณะผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ทุ่มเทความพยายามผลักดันให้เกิดการบูรณาการประสบการณ์จากการบริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับนิสิตของคณะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ข้าวของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ โครงการ Farmer Shop การให้นิสิตสหกรณ์ไปช่วยอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน เป็นต้น 
นอกจากน้ีโครงการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อให้เกิดการสร้างรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี)  
รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2554 2555 2556 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ (โครงการ) 19 36 38 
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ (คน) 1,199 2,404 n/a 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 22,078,978 67,026,329.50 70,451,902.00 
มูลค่า (บาท) - - 70,451,902.00 

 

 การให้บริการทางวิชาการ 
ประเภทการให้บริการทางวิชาการ จํานวนกิจกรรม(คร้ัง) 

 ภายใน มก. ภายนอก มก. 
ท่ีปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  6 42 
กรรมการวิทยานิพนธ์  - 4 
กรรมการวิชาการ 1 4 
กรรมการวิชาชีพ - 7 
อาจารย์พิเศษ 3 17 
วิทยากรบรรยาย  16 50 
อ่ืนๆ 11 9 

รวม 133 ครั้ง 37 ครั้ง 
จํานวนอาจารย์ท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย (ไม่นับซํ้า) 

37 คน 20 คน 

รวม 57 คน 
จํานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 38 โครงการ 
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 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Double Degree  Program กับ Kyoto University ร่วมทั้งสิ้น        

8 หลักสูตร ฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 6 คณะ เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ 
คณะเกษตร 

 
 
ภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ช่วยกันทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
โดยดําเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆของคณะ เช่น กิจกรรมการไหว้ครู กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น คณะมิได้
มุ่งเน้นการประกวดผลงานในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแต่มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตซึ่งเป็นเยาวชนของ
ชาติเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามพลวัติและการเปิดประเทศ ทําให้นิสิตมีจิตสํานึกในการเลือกสิ่งที่ดีงามมาถือปฏิบัติ เช่น การรณรงค์การแต่ง
กายนิสิต  การสอนให้นิสิตมีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น 
 
ภารกิจด้านการบริหารและการจัดการ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหลายชุดในช่วงปีการศึกษา 2556 ทําให้การดําเนิน

นโยบายเชิงรุกของคณะประสบปัญหาบางประการ นอกจากน้ีนโยบายของผู้บริหารในช่วงรักษาการไม่ให้มีการ
ดําเนินการเชิงรุกใดๆ แม้กระนั้นบุคลากรของคณะได้ยึดถือกรอบทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ มีระบบและกลไกที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ทําให้ภาพรวมของการบริหารจัดการ
ยังอยู่ในเกณท์ดี คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้และมีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ มีการผลักดันให้มีการประกันคุณภาพและส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตามระบบ PDCA ระบบบริหารความ
เสี่ยง ระบบ KM และมีกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรในสํานักงานตามแนวทางของ 
Green University อาทิ การลดการใช้กระดาษ การรณรงค์การประหยัดพลังงาน ประกอบกับมีการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีประสบการณ์มาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
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รายการ ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 
จํานวนอาจารย์ประจําและบคุลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาํเสนอผลงานวิชาการทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 
(ไม่นับซํ้า) 

21 21 33 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซ้ํา) 

7 8 32 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ํา) 

14 13 19 

จํานวนอาจารย์ประจําและบคุลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

0 2 1 

- ด้านการวิจัย 0 2 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ด้านอ่ืนๆ 0 0 0 
จํานวนอาจารย์ประจําและบคุลากรวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับนานาชาต ิ(ไม่นับซํ้า) 

0 0 0 

- ด้านการวิจัย 0 0 0 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 
- ด้านอ่ืนๆ 0 0 0 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้
และทักษะวิชาชีพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

19 16.5 17 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

18 16.5 23 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

1 0 0 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผูบ้ริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีใหใ้ส ่(NA) 

n/a 4.02 3.93 

 

 
การประกันคณุภาพการศึกษา  
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 โดยดําเนินการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะ 8 หน่วยงาน ได้แก่ 3 ภาควิชา 1 สาขาวิชา และ 4 หน่วยงานสนับสนุน 
ประกอบด้วย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ สํานักงานเลขานุการคณะ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลการดําเนินงาน             
ปีการศึกษา 2556 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) และข้อมูลด้านแผนงานและ
การเงิน ปีงบประมาณ 2556 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556) ซึ่งมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังน้ี 
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 ตัวบ่งชี้ตาม 9 องค์ประกอบ สําหรับภาควิชา/สาขาวิชา ประกอบด้วย 3 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชา 

ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ และสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพหนว่ยงานภาควิชา/สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
คณะ 

ตัวบ่งช้ี 
ภาควิชา 

ตัวบ่งช้ี 
สาขาวิชา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 1 1 

2.  การผลิตบัณฑิต 8+4 7+3 5 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 1 1 

4.  การวิจัย 3+3 3+3 - 

5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2+2 2+2 - 

6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1+2 1+1 1 

7.  การบริหารและการจัดการ 4+2 4+2 1 

8.  การเงินและงบประมาณ 1 1 1 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1+1 1 - 

รวม 38 31 10 

องค์ประกอบ คะแนนประเมิน  คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนประเมิน 
 ศศ. กรรมการ ศกท. กรรมการ สก. กรรมการ EEBA กรรมการ 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 0.00 1.00 

2.  การผลิตบัณฑิต 4.11 4.12 4.27 4.04 4.10 4.00 2.00 3.00 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 2.00 3.00 
4.  การวิจัย 4.17 4.17 3.72 3.72 2.51 2.51 - - 
5.  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 - - 
6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 4.50 4.00 4.50 4.50 4.00 2.00 2.00 
7.  การบริหารและการจัดการ 4.73 4.73 4.52 4.27 4.27 4.27 0.00 0.00 
8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 

รวม 4.42 4.43 4.33 4.25 3.81 3.71 2.10 2.60 
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 หน่วยงานท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตาม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
สํานักงานเลขานุการ (สลค.) และศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ (ศบ.) 

 
 หน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัยและบริการทางวิชาการ ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ (สว.สก.) และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ศว.ศป.)  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมนิ  ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมนิ 
 บังคับ สลค. สลค. กรรมการ ศบ. ศบ. กรรมการ 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

1 1 4.00 4.00 1 5.00 5.00 

2.  ภารกิจหลัก 3 4 3.88 3.59 3 4.72 4.72 
3.  การบริหารและการจัดการ 5 5 4.50 4.50 5 3.20 3.00 
4.  การเงินและงบประมาณ 1 1 3.00 4.00 1 5.00 3.00 
5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 4.00 4.00 1 5.00 5.00 

รวม 12 12 4.08 4.07 11 4.11 3.83 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมนิ ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมนิ 
 บังคับ สว.สก. สว.สก. กรรมการ ศว.ศป. ศว.ศป. กรรมการ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

2 2 4.50 4.50 1 4.00 4.00 

2. ภารกิจหลัก 14 12 4.92 4.75 5 4.23 3.83 
3. การบริหารและการจัดการ 5 5 5.00 4.50 5 5.00 3.80 
4. การเงินและงบประมาณ 1 1 5.00 4.00 1 5.00 3.00 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 1 5.00 5.00 1 4.00 4.00 
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 1 1 5.00 5.00 1 5.00 4.00 

รวม 24 22 4.91 4.68 14 4.58 3.80 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่าน้ัน 

ผลการประเมิน 
0.00<=1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

 ในปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม         
9 องค์ประกอบ จํานวน 35 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 12 ตัวบ่งช้ี ไม่รวมตัวบ่งช้ี 12, 
13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) มีคะแนนผลการประเมิน 4.59 อยู่ในระดับดีมาก โดยด้านปัจจัยนําเข้า
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.76 อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี มีผลการ
ประเมิน 4.53 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 4.63 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง ป.2 
 

ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้าน รวม 35 ตัวบ่งชี้  
               (คะแนนเต็ม 5) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 4.68 3.25 4.63 4.21 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 3.00 4.04 3.86 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.50 4.00 4.25 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 6 - 3.00 4.00 3.67 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 7 - 3.75 - 3.75 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี     
หมายเหตุ : * ไม่รวมคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 13, 15 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

2556 2557 ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

ตนเอง กรรม 
การ ตัวหาร  

คะแนนเฉลี่ยรวม 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.61 3.97 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  4.57 3.83 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้  4.58 3.75 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.68 4.21 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี้  4.71 4.24 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนนิการ  4.00 4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 6 4.00  4.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 4 4 0 0.00  

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 4.00 4.00 0 0.00  

17 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 0 0.00  

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต            4.44 4.21 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
ข้อ 6 6 6 4.00 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

70 70 77.5 73.46 5.00  5.00 
105.5 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

25 25 25.5 24.17 4.03  4.03 
105.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 6 6 5 4.00 1.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 6 4.00 3.00 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4 4.00 5.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 414 86.43 4.32 4.32 
479 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.00 4.00 4.13 4.13 4.13 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

2556 2557 ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

ตนเอง กรรม 
การ ตัวหาร  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 55.75 24.56 4.87 4.91 

227 
4  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 40 1.50 150.00 5.00 5.00 

1   
14 

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 5 556.00 5.27 4.39 4.39 

105.5 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ           4.00  3.50 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 5 5 6 4.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 4 4 4 3.00 3.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 
ข้อ 4 4 5 5.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย            4.91 3.86  
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 6 6 7 5.00 3.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 6 5.00 3.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80000 80000 54,152,038.06 530,902.33 5.00 5.00 
102.0 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 8 8 22.25 20.79 5.00 5.00 
107.0 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 13 12.15 4.91  3.04 

107 
7 

 (สมศ.) 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8 8 8.75 8.18 4.56  4.09 

107.0 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม          5.00  4.25 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00  4.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00  5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 19.00 50.00 5.00  5.00 

38.00 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 5 5.00 3.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย
สีเขียว) 

ข้อ 4 4 1 2.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

2556 2557 ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(%หรือสัดส่วน) 

ตนเอง กรรม 
การ ตัวหาร  

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความ
กินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 5 5.00  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         4.33 3.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 4 4 4 4.00 3.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 3.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ         4.75 3.75 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 3.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 4 4.00 4.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 3.00 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน     ไม่ประเมิน 0.00  

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 4.50 4.50 ไม่ประเมิน 0.00  

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ       5.00  3.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 3.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ         5.00 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 7 7 9 5.00 4.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.00 4.00 4.52 4.52 3.83 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

 (เต็ม 5)  
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ      4.00 4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 6 6 4.00 400 
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 4 4 5 - 5.00 - 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

คะแนน 4.00 4.00 4.15 - 4.15 - 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 5 - 5.00 - 

หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1 16.2 และ 17 มหาวิทยาลัยให้รายงานผลการดําเนินงาน แต่ไม่นําคะแนนมา
ประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  

 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ตามคําสั่งคณะฯ 
ที่ 130/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งที่ 176/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 (1-1-1-1) ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร การจัดการ
ทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 (1-1-1-2) และการประชุมกลุ่มย่อยตาม
พันธกิจ โดยแยกเป็น กลุ่มที่ 1 ด้านการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กลุ่มที่ 3 ด้าน
การบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม เพ่ือทบทวนแผนและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง            
ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  ตามสรุปประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่มตามพันธกิจ     
(1-1-1-3) และรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 
สิงหาคม 2556, ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 และครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 12 
พฤศจิกายน 2556 (1-1-1-4) คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ได้มีการทําประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557และได้นําข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น          
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557      
(1-1-1-5) ได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ปี พ.ศ. 2556-2565 (ฉบับแก้ไข) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ตามบันทึกที่ 
ศธ 0513.110/0323 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 (1-1-1-6) 
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ข้อ 2  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับคณะไปสูทุ่กหนว่ยงานภายใน 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่หน่วยงานภายใน ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
17 กันยายน 2556, ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 (1-1-2-1) ซึ่งมีผู้แทนจากทุก
หน่วยงานย่อยภายในคณะ เพ่ือให้ทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ  
  

ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ เพ่ือความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จากแผนที่ยุทธศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์  (1-1-3-1) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําปี และคา่เป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งชี ้เพือ่วัด

ความสาํเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําต้วบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งช้ีและ
ค่าเป้าหมาย โดยการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) (1-1-4-1) และ
แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.2556 (1-1-4-2)  
 

ข้อ 5 มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปคีรบ 4 พันธกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดยมีการกําหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน ตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(1-1-5-1) โดยแบ่งออกเป็น 5 แผนงาน มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด 301 
ตัวบ่งช้ี จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด 236 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 164 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
แผนงาน จํานวนตัวบ่งช้ีของ 

แผนปฏิบัติงาน 
จํานวนตัวบ่งช้ีที่ 
บรรลุเป้าหมาย 

จํานวน 
โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนด้านการผลิตบัณฑิต  115 95 69 
2. แผนด้านการวิจัย 41 37 18 
3. แผนด้านการบริการวิชาการ 16 13 11 
4. แผนด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   23 18 12 
5. แผนด้านการบริหารจัดการ 106 73 54 
    5.1 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา   14 10 6 
    5.2 แผนงานสารสนเทศ        3 2 1 
    5.3 แผนงานพัฒนาบุคลากร    27 13 9 
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แผนงาน จํานวนตัวบ่งช้ีของ 
แผนปฏิบัติงาน 

จํานวนตัวบ่งช้ีที่ 
บรรลุเป้าหมาย 

จํานวน 
โครงการ/กิจกรรม 

    5.4 แผนงานการบริหารจัดการ 62 48 38 
รวมมีโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 301     236 164 

 
ข้อ 6  มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีจํานวน 3 ครั้ง 

ดังน้ี  
ครั้งที่ 1 ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 3 เดือน (ต.ค 55 – ธ.ค. 55) ตามบันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว. 

768 ลงวันที 19 ธันวาคม 2555 (1-1-6-1)  
ครั้งที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (ม.ค.– มี.ค. 56) บันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว. 198 ลง

วันที่ 5 เมษายน 2556 (1-1-6-2)  
และครั้งที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน (เม.ย.- มิ.ย.56) บันทึกที่ ศธ 0513.11001/435 

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (1-1-6-3) ซึ่งตัวบ่งช้ีแผนที่มีการบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 78.41 (1-1-6-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 1.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร ์ตามคําสั่งที่ 

130/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งคณะฯ ที่ 176/2556 ลงวันที่     
3 มิถุนายน 2556 

 1-1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 

 1-1-1-3 รายงานสรุปประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
 1-1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556, ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 
และคร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 

 1-1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 
14 มีนาคม 2557 

 1-1-1-6 บันทึกที่ ศธ 0513.110/0323 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 
2 1.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวัน

อังคารที่ 17 กันยายน 2556, ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจกิายน 2556 
3 1-1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  
4 1-1-4-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
 1-1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2556 
5 1-1-5-1 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2556 
 1-1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2556 
6 1-1-6-1 บันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว 768 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ครั้งที ่1 ติดตามผลการ

ดําเนินงาน รอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 55) 
 1-1-6-2 บันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว. 198 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2 ติดตามผลการ

ดําเนินงาน รอบ 6 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 56)   
 1-1-6-3 บันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว 435 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 3 ติดตามผลการ

ดําเนินงาน รอบ 9 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.56) 
 1-1-6-4 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน 
7 - - 
8 - - 
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กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 3.  ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
 

 ข้อ 1 มีการกําหนดกลยุทธแ์ละแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้ทุกคณะปฏิบัติตาม IDKU ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาคณะฯ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2556-2565 (16.1-1-1)  
 

ข้อ 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

คณะมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตาม IDKU ผ่านกิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆแก่นิสิตทกุระดับ (16.1-2-1) 

 
ข้อ 3 ผลการประเมินของผูเ้รียนและบคุลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะมีผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ   

อัตลักษณ์ ในปีการศึกษา 2556 ของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.20 และของนิสิต มีค่าเฉล่ีย 3.76 (16.1-3-1) 
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ข้อ 4 ผลการดําเนนิงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
คณะมีผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม อาทิ การ

ได้ยอมรับในด้านสหกรณ์ของประเทศ เน่ืองจากมีอาจารย์ของคณะเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ มีความ
ร่วมมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการศึกษาวิจัยและกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
อาทิ มีอาจารย์เป็นปรึกษาหน่วยงานราชการต่างๆ ในระดับนโยบาย เป็นต้น 

 
ข้อ 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นทีเ่ก่ียวกับอัตลักษณ์ 
ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับและช่ืนชมกับคุณสมบัติของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและคณะซึ่งจะเห็นได้จากมี

นิสิตเข้าไปทํางานในองค์กรช้ันนําของประเทศจํานวนมากต่อเน่ืองทุกปี อาทิ เครือซิเมนต์ไทย กลุ่มบริษัท CP 
เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะมีนิสิตเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จนได้รับรางวัล เช่น 

 รางวัล popular vote และรางวัลลําดับที่ 5 จากการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : 
เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมูลนิธิรม่ฉตัร ร่วมกับองค์กรรัฐและเอกชน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2556 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 
2556 จัดโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุมป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ช้ัน 7 สํานักเศรษฐกิจ
การคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

 รางวัลชนะเลิศจากการตอบคําถาม ประเภททีม ในกิจกรรม PDMO CAMP 2013 โดย สํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2556 

 รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาประจําปี 2556 ที่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 

 การประกวดแผนการตลาดเพ่ือสังคม กรณศีึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จากมูลนิธิ
ยุทธสาร ณ นคร เพ่ือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 ทีม Bananas Education ได้รับรางวัลชนะเลิศ แผนธุรกิจ “Modern Learning (for 
children)” จากการประกวดแผนธุรกิจ KU Economic and Business Plan Competition 
ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “แผนธุรกิจสู่สังคมทีย่ั่งยืน”  ในการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2557 

 Best Papar “Adoption of Aromatic Rice in Vietnam” Conference Proceedings 
TMBER 2014 at International Conference on “Trends in Multidisciplinary Business 
and Economic Research” (TMBER-2014) Bangkok, Thailand 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาลีลาศ ประเภทละตินอเมริกัน คลาสอี และพาโซโดเบ 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที ่41 มอดินแดงเกมส์ ทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 14 - 22 มกราคม 2557 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายูโด ประเภทรุ่นท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) ใน 
27Th SEA Games Myanmar 2013 ระหว่างวันที่ 11-22 ธ.ค.2556 

 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภททีมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557 
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เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

16.1 - 5 ข้อ 5 ข้อ - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ
เป้าหมาย 

4 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 16.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ. 2556-2565  
2 16.1-2-1 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
3 16.1-3-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

(คณะเศรษฐศาสตร์) ทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์  
4 16.1-4-1 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
5 16.1-5-1 รูปภาพ 

ที่มาของข้อมูล: กองแผนงาน มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2554 2555 2556 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 4.10 4.06 4.15 
2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 72 109 167 
3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 438 496 537 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน 4.10 4.06 4.15 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
16.2 4.10 4.06 4.15 4.10 4.06 4.15 4.00 บรรลุเป้าหมาย 4.00 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจําปี 2556 

ที่มาของข้อมูล: กองแผนงาน มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั 
              (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมินตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1 มีการกําหนดกลยุทธก์ารปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเช่ียวชาญ
เฉพาะของคณะ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เป็นนโยบายในการพัฒนาคณะฯ ซึ่งบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2556-2565 (17-1-1) 
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 ข้อ 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ตามคําสั่ง
คณะฯ ที่ 130/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งที่ 176/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 (17-2-1)  
มีการประชุมกลุ่มย่อยตามพันธกิจ โดยแยกเป็น กลุ่มที่ 1 ด้านการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ กลุ่มที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม เพ่ือทบทวนแผนและวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ความเช่ือมโยงและความสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  และได้มีการทําประชาพิจารณ์
ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และได้นําข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงเพ่ือ
ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  (17-2-2) 
 
 ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนนิการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.07 
 
 ข้อ 4 ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสังคม 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น การปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุก ตลอดจนภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ที่ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงพันธกิจของคณะ ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2556 มีผลงานวิจัยและผลงานการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นจํานวนมาก ดังน้ี 

 ได้รับการสนับสนุนเงินในการทําวิจัยทั้งจากภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย และจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 62 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 33,724,849.49 บาท ทั้งน้ีมาจากโครงการ
ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 20,427,188.57 บาท  ซึ่งมีผลการดําเนินงานในด้านการวิจัยต่างๆ 
ดังน้ี 

แหล่งเงินสนับสนุน จํานวนผลงานวิจัย จํานวนเงิน 

ภายในมหาวิทยาลัย 23 4,724,167.00  

ภายนอกมหาวิทยาลัย 39 29,000,682.49  

โครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2555 - 20,427,188.57  

รวม 62 54,152,038.06  

 
 มีจํานวนโครงการบริการวิชาการ และงบประมาณ มีรายละเอียดดัง 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ  38  โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  70,451,902.00 บาท 
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ข้อ 5 ผูเ้รียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเนน้ จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรบัในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมบุีคลากร เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัล ดังน้ี 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัล อันดับ 4 สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด พ.ศ. 2556 ในงาน

ประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556  
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ปี 2556 รางวัลระดับ SILVER ใน “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ”    
 รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556  
 รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล ปริมาณผลงาน (Pi) 1 
 ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา ปริมาณผลงาน (Pi) 0.25 
 รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ ได้รับรางวัลสตรีนักวิชาการภาคราชการดีเด่น เน่ืองในงาน "แรงงานสตรีรวม

ใจต้านภัยการค้ามนุษย์" เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพฯ  

 ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร ได้รับรางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานเรื่อง “ผลกระทบของพืชพลังงานต่อ
การจัดสรรปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร” ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

17 - 5 5 - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
   
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 17-1-1 ยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ. 2556-2565 
2 17-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร ์ที่ 130/2556 ลง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งคณะฯ ที่ 176/2556 ลงวันที่ 3 มิถนุายน 2556 
 17-2-2 รายงานสรุปประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม 
3 17-3-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ 
4 17-4-1 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม 
5 17-5-1 รูปภาพ 

ที่มาของข้อมูล: กองแผนงาน มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งช้ีการ

ประเมินคุณภาพ จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามพันธกิจด้าน
การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านคุณภาพบัณฑิต ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่
หน่วยงานกําหนด 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และ 
สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.21 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต             4.38 4.21 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 6 6 6 6  4.00 4.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

70 70 77.5 73.46 77.5 73.46 5.00 5.00 
105.5 105.5 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

25 25 25.5 24.17 25.5 24.17 4.03 4.03 
105.5 105.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 6 5 1 4.00 1.00 

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 6 4 4.00 3.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4 5 4.00 5.00 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 414 86.43 414 86.43  4.32 4.32 

479 479 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     626 626     
  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน     665 665     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้าน

ทําและประกอบอาชีพอิสระ 
คน     414 414     

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     95 95     
  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
คน     24 24     

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหารลาอุปสมบท 

คน     4 4     

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน     65 65     
  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์

ทํางาน 
คน     24 24     

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     17,552.18 17,552.18     

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.00 4.00 4.13 4.13 4.13 4.13 

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการ ศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้ รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 20 55.75 24.34 55.75 24.56 4.87 4.91 

229 227 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทท้ังหมด 

คน     229 227     

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ผลงาน      - 0.00  - 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงาน     102 51.00 102 51.00     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือ
มีการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     5 3.75 5 3.75     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน     1 1.00 1 1.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 40 1.5 150 1.5 150 5.00 5.00 

1 1 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท้ังหมด 

คน     1 1     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือ
มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     2 0.50 2 0.50     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0  0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน      0 0.00  0 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสดุใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์หรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน     1 1.00 1 1.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ
ผลงาน     0 0.00 0 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5.00 5.00 556 5.27 556 5.27 4.39 4.39 
105.5 105.5 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0 0 0     
  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     0 0 0 0     
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     0 0 0 0     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

ตร ี
คน     0 0 0 0     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     11 22.00 11 22.00     

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     7 21.00 7 21.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     9 45.00 9 45.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     1 8.00 1 8.00     

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     38 190.00 38 190.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     24 144.00 24 144.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     14.5 116.00 14.5 116.00     
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     1 10.00 1 10.00     

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเก่า
หรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสตูรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลกัสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน5ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่
ละปีทุกหลักสตูร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลกัสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสตูร 

- - 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะ แผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) 
มีจํานวนนิสิตทีศ่ึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทัง้หมดทกุระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด

โดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์ ดูแลระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร โดยใช้คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา 

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 (2.1-1-1) แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัย (2.1-1-2) ขั้นตอนการ
ดําเนินงานขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนโครงการพิเศษ (2.1.1-3) รวมท้ัง
การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย (2.1-1-4) รวมท้ังขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิด
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หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงการเปิดสอนโครงการพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.1-1-5) มาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการเปิดหลักสูตร 
โดยในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรเสนอที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา ส่วน
ในระดับคณะ มีคณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นฝ่ายพิจารณากล่ันกรองการเปิดหลักสูตรใหม่
และการปรับปรุงหลักสูตร และให้ความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ก่อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปซึ่งคณะฯ มีงานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ประสานงานในการ
ดําเนินงานระหว่างภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปิดหลักสูตร
และรายวิชา (2.1-2-1) และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอขอปิดหลักสูตร และแก้ไข
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา (2.1-2-2) ของมหาวิทยาลัยโดยใน
ระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอที่ประชุมภาควิชา เสนอคณะกรรมการการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์พิจารณากลั่นกรองการปิดหลักสูตรและให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการอนุมัติและมีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้มีการดําเนินการจัดทํา มคอ. 2 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้ง 12 หลักสูตร (2.1-3-1) ได้แก่  

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ระดับ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร วันท่ีสภาฯ 
อนุมัติ 

  

วันท่ี สกอ. 
รับทราบ 

  

อายุของ 
หลักสูตร 
(แก้ไข) 

วันท่ีหลักสูตร 
ครบกําหนด  

5 ปี 
1 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 28-พ.ค.-55 20-ธ.ค.-55 2 ปี 1 เดือน 27-พ.ค.-60 
2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 
23-ก.ค.-55  - 1 ปี 11 เดือน 22-ก.ค.-60 

3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร 

23-พ.ค.-54 8-ส.ค.-54 3 ปี 1 เดือน 22-พ.ค.-59 

4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

27-ธ.ค.-53 17-มี.ค.-54 3 ปี 6 เดือน 26-ธ.ค.-58 

5 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

27-ก.พ.-55 22-มี.ค.-56 2 ปี 4 เดือน 26-ก.พ.-60 

6 ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร  

26-มี.ค.-55   2 ปี 3 เดือน 25-มี.ค.-60 

7 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

23-พ.ค.-54 20-ธ.ค.-55 3 ปี 1 เดือน 22-พ.ค.-59 

8 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

25-เม.ย.-54  - 3 ปี 2 เดือน 24-เม.ย.-59 

9 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม) 23-พ.ค.-54 1-ก.พ.-56 3 ปี 1 เดือน 22-พ.ค.-59 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      69 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ระดับ 
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร วันท่ีสภาฯ 
อนุมัติ 

  

วันท่ี สกอ. 
รับทราบ 

  

อายุของ 
หลักสูตร 
(แก้ไข) 

วันท่ีหลักสูตร 
ครบกําหนด  

5 ปี 
10 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
23-เม.ย.-55 10-ส.ค.-55 2 ปี 2 เดือน 22-เม.ย.-60 

11 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) 

27-ก.พ.-55 11-พ.ค.-55 2 ปี 4 เดือน 26-ก.พ.-60 

12 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 26-ก.พ.-56  - 1 ปี 4 เดือน 25-ก.พ.-61 
  

 ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานฯ     
อันได้แก่ การจัดทํารายละเอียดวิชา  มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ.7 ทุกหลกัสูตร  

 

ลํา 
ดับ 

หลักสูตร ปี ภาคการ 
ศึกษา 

จํานวน 
รายวิชา 

รายวิชา 
ท่ีเปิด 

มคอ.3 
สมบูรณ ์

สัดส่วน มคอ.5 
สมบูรณ์ 

สัดส่วน มคอ.7 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี          
 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
2555 ต้น 65 21 21 100.0 20 / 21 95.2  

    ปลาย 65 25 25 100.0 25 / 25 100.0  
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การ
ประกอบการ (นานาชาติ) 

2555 ต้น 48 27 27 100.0 27 / 27 100.0  
    ปลาย 48 22 22 100.0 21 / 22 95.5  

3 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2555 ต้น 102 50 50 100.0 43 / 47 91.5  
      ปลาย 102 55 55 100.0 53 / 55 96.4  
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
2554 ต้น 34 13 13 100.0 13 / 13 100.0  

    ปลาย 34 10 10 100.0 10/10 100.0  
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
2553 ต้น 20 10 10 100 7/10 70.0  

    ปลาย 20 20 19 95.0 16 / 20 80.0  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท          
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
2555 ต้น 19 7 6 85.7 2/6 33.3  

    ปลาย 19 6 4 66.7 4/6 66.7  
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
2555 ต้น 13 7 7 100 7/7 100  

    ปลาย 13 7 6 85.7 6/7 85.7  
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

2554 ต้น 39 15 15 100 15 / 15 100  
    ปลาย 39 17 17 100.0 13 / 17 76.5  

9 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 2554 ต้น 49 10 10 100.0 10/10 100.0  
      ปลาย 49 13 13 100.0 13 / 13 100.0  

10 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2554 ต้น 14 7 7 100 2/6 33.3  
    ปลาย 14 5 5 100.0 3/5 60.0  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก          
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2555 ต้น 21 7 7 100.0 7/7 100.0  

    ปลาย 21 5 5 100.0 5/5 100.0  
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร (นานาชาติ) 

2555 ต้น 11 1 1 100.0 1/1 100.0  
    ปลาย 11 2 2 100.0 2/2 100.0  
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  ข้อ 4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนนิการไดค้รบถ้วนทั้งขอ้ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทกุหลักสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรก และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทกุหลักสูตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
การเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/รายวิชา ในระดับ
ภาควิชา ได้แก่ คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-4-1 - 2.1-4-7) และในส่วนระดับคณะ มี
คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (2.1-4-8 - 2.1-4-9) เป็นฝ่ายพิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป   

  
ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร ได้ดําเนินการประเมิน

หลักสูตรตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวกที่ 1) ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก ทุกหลักสูตร และมีการรายงานไว้ใน มคอ.7 หมวดที่ 6.3 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งมีสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 

ปีท่ี 2 
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2556 ของแต่ละหลักสูตร 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

              

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

             

3.  มีรายละเ อียดของรายวิชา  และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

             

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

             

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
ปีท่ี 2 

ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2556 ของแต่ละหลักสูตร 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 .  มี ก า รทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

             

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเ มินผลการ เรี ยนรู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

             

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

             

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งคร้ัง 

             

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

             

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ด ท้ าย /บัณฑิตใหม่ ท่ี มี ต่ อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

             

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

             

รวมตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1  (1-6, 8-10) 10  10 10 10 10 11 12 12 12 10 10 10 10 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี 1-5) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ (ปีท่ี 2)   

8  10 10 10 10 11 12 12 12 10 10 10 10 

หมายเหตุ: ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี เครื่องหมาย  หมายถึง ผ่าน และ ผลการดําเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
(หมายเลข 1-12) เรียงตามรายช่ือหลักสูตร ตามเกณฑ์ข้อ 3 
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ข้อ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตในแต่ละหลักสูตร (2.1-5-1) และมีการรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต (2.1-5-2) และใน
แต่ละหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตร ดังปรากฏใน มคอ.7 หมวดที่ 9 ข้อ 1-3 (2.1-5-3) 

 
ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะ แผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา มีจํานวน 7 หลักสูตร 
จากทั้งหมด 12 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
4) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ)  

  
ข้อ 8 หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจัยทีเ่ปดิสอน (ปรญิญาโทเฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนสิิตทั้งหมดทุกระดับการศกึษา 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก) มี

จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา น้ัน ในปี
การศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา จํานวน 4,306 คน มีจํานวนนิสิต 
ปริญญาตรี จํานวน 3,406 คน มีจํานวนนิสิตปริญญาโท รวม 867 คน เฉพาะแผน ก จํานวน 378 คน  และมี
จํานวนนิสิตปริญญาเอก จํานวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.54 ((411/4,306) x100 = 9.54) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
1 2.1-1-1 

 
คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 2.1-1-2 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 2.1-1-3 
 

บันทึกที่ ศธ.0513.10102/1989 ลว. 4 ก.พ. 54 เรื่อง ขั้นตอนการดําเนินงานขออนุมัติ
เปิดหลักสูตรใหม่และการปรบัปรุงหลักสูตรการเปิดสอนโครงการพิเศษ 

 2.1-1-4 
 

บันทึกที่ ศธ.0513.10102/7284 ลว. 10 พ.ค.53 เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย 

 2.1-1-5 
 

บันทึกข้อความ ที่ ศธ.0513.10102/1787 ลว4 ก.พ. 54 เรื่องขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ
เปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงการเปิดสอนโครงการพิเศษและปฏิทินการเสนอ
ขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 2.1-2-1 
 

บันทึกที่ ศธ. 0513.10106/ว.8111 ลงวันที่ 27 พ.ค. 52 เรื่องแนวปฏิบัติในการปรับปรุง
หลักสูตรและแนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 

 2.1-2-2 บันทึกที่ ศธ. 0513.10102/13051 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เรื่องข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอขอปิดหลักสูตรและบันทกึที่ ศธ. 0513.10102/6689 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่องแก้ไขข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ
ปิดหลักสูตรและรายวิชา 

3 2.1-3-1 หลักสูตรที่ได้รบัการอนุมัติ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555และข้อมูลจาก
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร  ของกองบริการการศึกษา มก. 
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=archive 

4 2.1-4-1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.1-4-2 คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ /รายงานการประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์
 2.1-4-3 มคอ.7 หมวด 6.3 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
5 2.1-5-1 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
 2.1-5-2 รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1-5-3 มคอ.7 หมวด 9 ข้อ 1-3 
6 - - 

7 2.1-6-1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 7 หลักสูตร 
8 - - 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/ กองบริการการศึกษา มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายภคพงศ์ พวงศรี 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 70 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค 1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้น
ไปหรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในการประเมินมหาวิทยาลัยให้ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมด มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 105.5 คน มี
อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 77.5 คน คิดเป็นร้อยละ 73.46 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท 28 คนคิด
เป็นร้อยละ 26.54 
 
เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
105.5
77.5    =  73.46 

 คะแนนที่ได้ =  5
60

73.46    =  6.12  คะแนน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      75 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  
ผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 67 67.00 79 73.49 77.5 73.46 3.70 5.00 5.00 ร้อยละ 
70 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 
100 107.5 105.5 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 67 67.00 79 73.49 77.5 73.46 3.70 5.00 5.00 ร้อยละ 
70 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 
100 107.5 105.5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
2.2-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคณะ และ ระดับการศึกษา ในรอบปี

การศึกษา 2556 (1 มิ.ย.2556– 31 พ.ค.2557) ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ที่มาของข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่: นายคมสนั  จีราคม      
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 25 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื 
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2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในการประเมินมหาวิทยาลัยให้ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จํานวน 105.5 คน แยกเป็นอาจารย์ประจําที่
มีตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

- อาจารย์   จํานวน 49 คน  คิดเห็นร้อยละ 46.45 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.38 
- รองศาสตราจารย์  จํานวน 23.5 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.27 
- ศาสตราจารย์   จํานวน   2   คน   คิดเป็นร้อยละ   1.90 

เป็นอาจารย์ประจําทั้งหมดที่มีตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป จํานวน 25.5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.17 
 
เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   =   100 
105.5
24.17   = 24.17 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

24.17    = 4.028  คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่ง 
ชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 28 26.05 29.5 25.99 24.17 4.028 4.34  4.33 4.03 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

ร้อยละ  
25 107.5 113.5 105.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่ง 
ชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 28 26.05 29.5 25.99 24.17 4.028 4.34  4.33 4.03 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

ร้อยละ  
25 107.5 113.5 105.5 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

2.3-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคณะ ตําแหน่งทางวิชาการ ในรอบปี
การศึกษา 2556 (1 มิ.ย.2556– 31 พ.ค.2557) ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ 

ที่มาของข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่: นายคมสนั  จีราคม      
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

  3.   มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างขวัญและกําลงัใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล 

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีวางแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการเทคนิคการสอนและ

การวัดผล และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีคณะเศรษฐศาสตร์ 
พ.ศ. 2555–2559 (2.4-1-1) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 (2.4-1-2) ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็มีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรเช่นกัน เช่น กรอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สลค. (2.4-1-3) 
แผนงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 (2.4-1-4) สรุปอัตรากําลังของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
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(2.4-1-5) แผนงานพัฒนาอาจารย์ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (2.4-1-6) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (2.4-1-7) โดยคณะมีนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทย
ลัยเงินรายได้คณะฯ พ.ศ.2555 (สายสนับสนุน) (2.4-1-8) โดยยึดข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในคณะ (2.4-1-9) 

 
ข้อ 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี

กําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (2.4-2-1 

- 2.4-2-2) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะ (2.4-2-3 - 2.4-2-4) ทําหน้าที่ในการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน โดยได้มีการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส
เพ่ือให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนตรงตามความต้องการของคณะฯ (2.4-2-5) และสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการสอนและการปฏิบัติงาน (2.4-2-6)  

 
ข้อ 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทํา ประกาศคณะฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-1) และได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนการร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ
เช่น  

1) จัดกิจกรรมออกกําลังกาย โยคะ และการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-2)  
2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (2.4-3-3)  
3) การประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราว (2.4-3-4)   
4) สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-3-5)   
5) โครงการตรวจสุขภาพประจําปี (2.4-3-6)  
6) สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ (2.4-3-7)  
7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (2.4-3-8)    
8) การจัดหาเคร่ืองแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-9)  
 
ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบการศึกษา ฝึกอบรม   
ดูงาน (2.4-4-1) โดยการให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาจัดส่งรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาวิชาการ ประชุม/
สัมมนา หลังจากกลับมา (2.4-4-2) และสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนามาใช้ในการทํางานทั้งน้ี การพัฒนาอาจารย์จะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน 
ซึ่งอาจารย์นําความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังการให้คําแนะนํานิสิต 

 
ข้อ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (http://www.eco.ku.ac.th/ document/junyaban2553.pdf) 
(2.4-5-1) โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยให้แก่อาจารย์ทุกท่าน (2.4-5-2) ซึ่ง
คณะมีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.4-5-3) ทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 
และมีวิธีการในการดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยโดยนําระบบการร้องเรียนและดําเนินการตามวินัยของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เป็นกลไกในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งน้ีคณะ
ได้ดําเนินการเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านทาง e-mail และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร บนเว็บไซต์http://www.eco.ku.ac.th/home (2.4-5-4) ตลอดจนมีการประเมินผลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ มก. โดยนิสิตเป็นรายภาคการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง จากการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งคณะฯ มีผลการ
ประเมินฯ ในภาคต้น 4.48 และภาคปลาย 4.50 (2.4-5-5) 

 
 ข้อ 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน 
 ในปีการศึกษา 2556 มีหน่วยงานที่มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนบางหน่วยงาน เช่น สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร ซึ่งในปีต่อไปคณะจะดําเนินการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมของคณะต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 2 ข้อ 2 ข้อ 6 ข้อ 2.00 2.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 2 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2.00 2.00 1.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  เกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 จากหลักฐานแผนพัฒนาบุคลากร 56-57 ไม่พบว่า มีแผนในการพัฒนา
คณาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและประเมินผล มีเพียงการพัฒนาด้านวิชาการโดยการส่งเสริมการศึกษาต่อและ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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การขอตําแหน่งวิชาการ รวมท้ังไม่พบว่า การจัดทําแผนดังกล่าวเกิดจากการสํารวจข้อมูลคณาจารย์ที่จําเป็นต้อง
พัฒนาในด้านต่างๆ แต่เป็นการกําหนดเป้าหมายด้านจํานวนซึ่งไม่มีที่มา 
             เกณฑ์ข้อ 4 ไม่ปรากฏหลักฐานระบบการติดตามการนําความรู้ที่อาจารย์และสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
             เกณฑ์ข้อ 5 จากหลักฐานเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแกบุ่คลากรสายสนับสนุนเป็น
หลัก แต่ไม่ปรากฏการให้ความรู้จรรยาบรรณแกค่ณาจารย์ แม้จะมีผู้บริหารท่ีเป็นคณาจารย์ร่วมในการสัมมนาแต่
ไม่พบว่าคณาจารย์ที่เหลือได้รบัการถ่ายทอด โดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ 
             เกณฑ์ข้อ 6 ยังไม่มีการประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมของคณะ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 2.4-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2555 –2559 
 2.4-1-2 แผนปฏิบัติงานประจําปี งบประมาณ 2556 
 2.4-1-3 กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สลค. 
 2.4-1-4 แผนงานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 
 2.4-1-5 สรุปอัตรากําลังคนของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 2.4-1-6 แผนงานพัฒนาอาจารย์ของ ภาควิชา ศกท.  
 2.4-1-7 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเงินรายได้ภาควิชา ศกท. 
 2.4-1-8 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับ

พนักงานมหาวิทยลัยเงินรายได้คณะฯ พ.ศ.2555 (สายสนับสนุน) 
 2.4-1-9 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
2 2.4-2-1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 2.4-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ 
 2.4-2-3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะ 
 2.4-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะฯ 
 2.4-2-5 สรุปข้อมูลบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 (การสรรหา คัดเลือกบุคลากร) 
 2.4-2-6 แบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
3 2.4-3-1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-3-2 จัดกิจกรรมออกกําลังกาย  
 2.4-3-3 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลกูจ้าง

ช่ัวคราว 
 2.4-3-4 การประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราว 
 2.4-3-5 ทะเบียนนําส่งใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.4-3-6 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2557 
 2.4-3-7 บันทึกการขออนุญาตศึกษาต่อของบุคลากร 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 2.4-3-8 การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 2.4-3-9 การจัดหาเคร่ืองแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-3-10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-3-11 ค่าเล่นเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
4 2.4-4-1 ขั้นตอนและระเบียบการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
 2.4-4-2 แบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.4-4-3 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ และรายงานการศึกษาดูงาน 
5 2.4-5-1 ประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (http://www.eco.ku.ac.th/ 
document/junyaban2553.pdf) 

 2.4-5-2 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 2.4-5-3 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.4-5-4 การเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน บนเว็บไซต์คณะฯ 
 2.4-5-5 ผลการประเมนิอาจารย์ที่ปรึกษา มก.โดยนิสิต (ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์)  
6 2.4-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร สลค. 
 2.4-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาอาจารย์ ภาควิชา ศกท. 
7 - - 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นางกัญญา รัตนวราหะ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTESต่อเคร่ือง 
  2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการ

ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
  3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
  4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5 
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ

เครื่อง 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน และสืบค้นข้อมูล ซึ่งในปี

การศึกษา 2556 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เท่ากับ 2,440.44 (2.5-1-1) โดยมีเครื่องประจําใน
ห้องเรียน จํานวน 28 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 104 เคร่ือง ห้องสมุดพิทยาลงกรณ จํานวน 15 
เครื่อง และมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายสําหรับการใช้งานของ notebook และ mobile device 
ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย (2.5-1-2) นอกจากน้ีนิสิตยังสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านศูนย์บริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยด้วย ดังน้ี 

 

นิสิต ห้องปฏิบัติการ / ห้องคอมพิวเตอร์ รวม FTES 
(ไม่ปรับค่า) 

ต่อเคร่ือง 
ปี 2556 มือถือ/ 

แทปเล็ต 
โน๊ตบุ๊ค พีซ ี รวม มือถือ/ 

แทปเล็ต 
เคร่ืองบริการ

นิสิต 
โน๊ตบุ๊ค พีซ ี รวม 

6,093 5,629 60 11,782 20 77 128 100 325 12,107 2,440.40 0.20 
ที่มาของข้อมูล: สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อ 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์มีห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นหน่วยงานในการให้บริการห้องสมุด และการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แหล่งฐานข้อมูล ECONLIT และมุม Set Corner ไว้บริการให้กับนิสิต (2.5-2-1) ในส่วน
ของการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตน้ัน สํานักหอสมุด มก. เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการต่างๆ 
ให้กับนิสิต 

 
ข้อ 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน

ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้บริการที่เหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องประชุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สําหรับการใช้งานทั่วไป ห้อง EC 5519 และสําหรับการเรียนการสอน ห้อง EC 5520 อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายทั่วทั้งบริเวณภายในคณะ (2.5-3-1 - 2.5-3-3) 
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ข้อ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

คณะเศรษฐศาสตร์มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ มีการจัดสถานท่ีน่ังพักสําหรับนิสิต
ตามสถานท่ีต่างๆ โดยรอบของคณะ เช่น ลานแสดสนนนทรี รวมทั้งห้องพักสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานทั่วไป ให้แก่นิสิตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-4-1) มีการจัดการพ้ืนที่ในการให้บริการ
ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมร้านถ่ายเอกสาร และ Farmmer Shop ภายในคณะ (2.5-4-2) มีการจัดพ้ืนที่ให้แก่นิสิต
สามารถใช้เล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมใต้ตึกอาคารปฏิบัติการคณะฯ หากนิสิตมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะฯ ก็จะไปขอใช้บริการจากสนามกีฬาของ มก. (2.5-4-3) และในส่วนของการบริการในการ
รักษาพยาบาล นิสิตสามารถขอใช้บริการได้จากสถานพยาบาล มก. (2.5-4-4) 

 
ข้อ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง

น้อยในเร่ืองประปาไฟฟ้าระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ห้องนํ้า 
ตลอดจนมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณภายในอาคาร 1 และ 2 และอาคาร 5 ตลอดจนบริเวณท่ีจอดรถใต้
อาคาร 5 และมีห้อง CCTV เป็นศูนย์การดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารบริเวณโดยรอบ มี
พนักงานรักษาความปลอดภัย (2.5-5-1) รวมทั้งมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ (2.5-5-2) โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีภาพแสดงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาดถูก
สุขลักษณะ และการตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ พ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ (2.5-5-3) 

 
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะ ที่

นิสิตเข้าประเมินผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.95 (2.5-6-1) ประกอบด้วย   
- ผลการประเมินการให้บริการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.07 
- ผลการประเมินการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนฯ มีค่าเฉล่ีย 3.96 
- ผลการประเมินการให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.89 
- ผลการประเมินการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย 4.14 
และคณะได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ประกอบด้วย การให้บริการ 

ห้องคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย 3.81 และห้องสมุดพิทยาลงกรณ มีค่าเฉล่ีย 3.88 (2.5-6-2) 
  
 ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลประเมินการให้บริการแก่นิสิตในข้อ 4 มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการนิสิต และดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ได้นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป ดังปรากฏในรายงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ เช่น  ปรับปรุงเรื่องการเพ่ิมแสงสว่างให้
เพียงพอ (2.5-7-1) ซึ่งระบุไว้ในแผนดําเนินงานของห้องสมุดพิทยาลงกรณ (2.5-7-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 2.5-1-1 สรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
 2.5-1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี สกอ. ที่ 2.5 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook และ 

mobile device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย 
2 2.5-2-1 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
 2.5-2-2 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
3 2.5-3-1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทรี จุดน่ังพักของนิสิตและ

พ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ 
 2.5-3-2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EC 5519 และ EC 5520 
 2.5-3-3 อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
4 2.5-4-1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทรี จุดน่ังพักของนิสิตและ

พ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ 
 2.5-4-2 ร้านค้าภายในบริเวณคณะ 
 2.5-4-3 สถานพยาบาล มก. 
 2.5-4-4 งานบริการการศึกษา และห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
5 2.5-5-1 มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น กล้อง CCTY พนักงานรักษาความปลอดภัย  
 2.5-5-2 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 2.5-5-3 ภาพแสดงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และการ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ พ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ 
6 2.5-6-1 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการฯ ด้านต่างๆ (โดย มก.) 
 2.5-6-2 ผลการประเมนิการให้บริการด้านต่างๆ (โดยคณะฯ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
7 2.5-7-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ  
 2.5-7-2 แผนงานห้องสมุดพิทยาลงกรณ 

ที่มาของข้อมูล: ห้องสมุดพิทยาลงกรณ/ งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ/ กองแผนงาน มก.  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นางอนุสรณ์ ไกรสูงเนิน 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก

หลักสูตร 
คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญทุกหลักสูตรโดยสนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับจํานวน
นิสิต เช่น การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การทํางานกลุ่ม การจัดสัมมนาวิชาการ รวมทั้ง
การเรียนรู้นอกสถานท่ีทั้งการฝึกงานและการศึกษาดูงาน ไว้ในแผนการสอน Course Syllabus ใน มคอ. 3 
(2.6-1-1) 
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ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ กําหนดให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา Course Syllabus ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ มคอ. 
3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.6-2-1) ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มีการจัดทํา มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนามด้วย (2.6-2-2) มีหลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีการจัดทํา มคอ. 7 (2.6-2-3) แล้วทั้ง 12 หลักสูตร  

 
ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย ทุกหลักสูตรของคณะมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทํา
วิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองใน วิชาวิธีวิจัย วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และการทํากิจกรรมนอกช้ันเรียน มีส่วนช่วยให้นิสิตเรียนรู้การปฏิบัตินอกช้ันเรียน (2.6-3-1) สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี เช่น   

- วิชา 01101431 Economic Planning มีโครงการนํานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เรื่อง 
"กระบวนการติดตามและการประเมินผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา" จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2556 เพ่ือให้นิสิตได้นําความรู้ที่ได้รับจากในช้ันเรียนไปพิจารณาประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงใน
สังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องติดตามและการประเมินผลวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตและพัฒนา รวมถึงการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันตลอดจนการติดตามและการประเมินของวิสาหกิจชุมชนในยุคปัจจุบันเชิง
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวมได้มากขึ้น  

- วิชา 01103421 Economics of Human Resources และวิชา 01103431 Labour Economics ให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2556  

- โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชา 01101423 Urban Economics 01106421 Natural 
Resources Economics 01106422 Environmental Economics 01106425  Energy Resources Econmics 
01106521 Advanced Environmental Economics เรื่อง การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินและการอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างย่ังยืน" ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  

- โครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที่ วิชา 01101443 Economics of 
Poverty & Inequality ณ บ้านโนนจิก ตําบลคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2557 
เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้และเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของคนช้ันกลางหรือรวยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองกับคนยากจนที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบท 

- การศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตปริญญาตรี รายวิชา (01125436) การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ ์ 
- ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเรื่อง

ธุรกิจมะพร้าว ให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 4 และได้เชิญวิทยากรทชํีานาญด้านยางมะพร้าวมาบรรยายให้นิสิตมีความเข้าใจ
ก่อนดูงานจริง  

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้มี
การจัดให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่   
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- มีการจัดงานสัมมนาเพ่ือประมวลและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่ 4 ในหัวข้อมะพร้าวไทย 

การจัดโครงการฝึกงานสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (2.6-3-2) ดังน้ี 
 โครงการฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อน 
 โครงการฝึกงานของนิสิตภาควิชาสหกรณ์ 

 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนิสิตระดับบันฑิตศึกษา (2.6-3-3) ดังน้ี 
 การนํานิสิตโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่

บริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) จํากัด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  

 การนํานิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 19 (รหัส 
54) ศึกษาดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2556  

 มีการสนับสนุนการจัดสัมมนาโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “นํ้า จัดการได้เกษตรไทยย่ังยืน)     
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงสถานการณ์ของน้ําที่เก่ียวกับภาคการเกษตรของไทย 
 

ข้อ 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ในทุกหลักสูตรของคณะ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  เช่น 
เชิญข้าราชการบํานาญที่เกษียณอายุราชการท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร (2.6-4-1) เช่น 

- วิชา 01101431 Economic Planning มีโครงการนํานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เรื่อง 
"กระบวนการติดตามและการประเมินผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา" จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2556 เพ่ือให้นิสิตได้นําความรู้ที่ได้รับจากในช้ันเรียนไปพิจารณาประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงใน
สังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องติดตามและการประเมินผลวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตและพัฒนา รวมถึงการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันตลอดจนการติดตามและการประเมินของวิสาหกิจชุมชนในยุคปัจจุบันเชิง
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวมได้มากขึ้น  

- วิชา 01103421 Economics of Human Resources และวิชา 01103431 Labour Economics ให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-15 
กรกฎาคม 2556  

- โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชา 01101423 Urban Economics 01106421 Natural 
Resources Economics 01106422 Environmental Economics 01106425  Energy Resources Econmics 
01106521 Advanced Environmental Economics เรื่อง การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินและการอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างย่ังยืน" ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

- โครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที่ วิชา 01101443 Economics of 
Poverty & Inequality ณ บ้านโนนจิก ตําบลคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2557 
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เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้และเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของคนช้ันกลางหรือรวยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองกับคนยากจนที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบท 

- การนํานิสิตโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีที่
บริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) จํากัด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  

- การนํานิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 19 (รหัส 
54) ศึกษาดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2556  

มีการเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ (2.6-4-2) เช่น   
- เชิญ คุณวรานันต์  ตันติเวทย์ เป็นวิทยากรบรรยายการใช้เครื่องมือในการประเมินค่าทรัพยากรและ

สิงแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ วิชา 01106424 เทคนิคการตีค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- เชิญ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชา 01110531 Advanced Economics of 
Public Finance หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

- เชิญ ดร.พรพินันท์  ฉันทภักดีพงศ์ มาเป็นวิทยากรในวิชา 01105621 Advanced Monetary 
Economics หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  
ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน (2.6-5-1) เช่น  
- การจัดการการเรียนการสอนวิชา 01107411 เศรษฐมิติ I ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 มีทั้งช่ัวโมง

บรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเขียนตําราเพ่ืออธิบายเน้ือหาและการพิสูจน์ต่างๆ อย่างละเอียด
เพ่ือให้นิสิตเข้าใจเน้ือหาด้วยตนเองได้ โดยการใช้ตัวอย่างประกอบการคํานวณต่างๆ ใช้ตัวอย่างที่อาจารย์คิดขึ้น
เอง ข้อมูลจากหนังสือเศรษฐมิติภาษาต่างประเทศ และข้อมูลจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย เช่น 
แบบจําลองรายจ่ายการบริโภคภาคเอกชน แบบจําลองการส่งออกสินค้าและบริการ แบบจําลองการนําเข้าสินค้า
และบริการ แบบจําลองดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบจําลองจํานวนคนว่างงาน และแบบจําลอง
อัตราแลกเปลี่ยนตามตัวเลข เป็นต้น นอกจากนิสิตได้รับความรู้ด้านเศรษฐมิติแล้ว นิสิตยังเห็นถึงการนําความรู้
เชิงทฤษฎีไปใช้ในการวิจัยและทราบถึงบทบาทของตัวแปรต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ 

และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ มีการจัดทําผลงานวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 2 ผลงาน (2.6-5-2) ได้แก่  
1) รายงานวิจัยในช้ันเรียนรายวิชา วิธีวิจัยทางสหกรณ์ (01125491) 
2) รายงานวิจัยในช้ันเรียนรายวิชา ประวัติพัฒนาการและลัทธิสหกรณ์ (01125111) 

 
ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2556 ภาคต้น           
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มีรายวิชาที่เปิดสอนจํานวน 229 วิชา รายวิชาที่ประเมิน 218 วิชา จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 5,104 คน จํานวน
นิสิตที่เข้าประเมิน จํานวน 4,738 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา มีค่าเฉล่ีย 4.32 และภาค
ปลาย มีรายวิชาที่เปิดสอน จํานวน 243 วิชา รายวิชาที่ประเมิน 174 วิชา จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 4,819 คน 
จํานวนนิสิตที่เข้าประเมิน จํานวน 2,912 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา มีค่าเฉลี่ย 4.33 
(2.6-6-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาตร์ มีรายวิชาที่มีผลการประเมินตํ่ากว่า 3.51 จํานวน 3 รายวิชา 
ภายใต้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) ดังน้ี  

 
ลําดับท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

ผู้ลงทะเบียน 
จํานวนนิสิต 
ท่ีเข้าประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

    ภาคปลายปีการศึกษา 2556  

1   01111318 Economics of Development & 
Planning 

 16 3 3.46 

2   01111214 Intermediate Macroeconomics 110 4 2.09 
3   01111223 Fundamental Econometrics 82 3 3.33 

 
ข้อ 7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชามาพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนไว้ในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง (2.6-7-1) และ มคอ.7 ทุกหลักสูตร (2.6-7-2)    

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 7 ข้อ 6 ข้อ  4 ข้อ 5.00 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด พบว่า มี 3 รายวิชาที่มี
คะแนนน้อยกว่า 3.51 (เกณฑ์ข้อ 6) ส่วนการรายงานผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิงในเกณฑ์ข้อ 5 และ 7 
ยังไม่ชัดเจน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 2.6-1-1 แผนการสอน (Course Syllabus) /มคอ. 3 
2 2.6-2-1 มคอ. 3 
 2.6-2-2 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 2.6-2-3 มคอ.7 
3 2.6-3-1 Course Syllabus, มคอ.3 วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ 
 2.6-3-2 การจัดโครงการฝึกงานสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
 2.6-3-3 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
4 2.6-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
 2.6-4-2 บันทึกเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
5 2.6-5-1 การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 2.6-5-2 รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
6 2.6-6-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2555 (นิสิตประเมินอาจารย์/
รายวิชา) จากระบบ https://eassess.ku.ac.th/ 

7 2.6-7-1 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
และหมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 2.6-7-2 มคอ.7 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายภคพงศ์ พวงศรี 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทกุรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยคณะ 

- - 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่
มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประชุม เพ่ือระดมความคิดเห็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป  และมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปี 2555 โดยผู้ใช้บัณฑิต (2.7-1-1) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประจําปี 2556 โดยผู้ใช้บัณฑิต (2.7-1-2) รายงานวิจัยสถาบัน (2.7-1-3)  

 
ข้อ 2 มีการนําผลจากข้อ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทุกหลักสูตร (2.7-2-1-
2.7-2-2) ได้นําผลสรุปที่ได้จากกระบวนการจัดทําวิจัยสถาบันมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยกัน เช่น ทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ได้มีการระบุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และได้มีการจัดทํา Curriculum Mapping ในมคอ.2 ของ
ทุกหลักสูตรของภาควิชา เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ภายใต้การดูแลและควบคุมของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง (2.7-2-1)   
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 ข้อ 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยคณะสนับสนุนให้มีการจัดทํารายวิชาที่มี e-Learning 
และ Max Learn รายวิชาของอาจารย์ (2.7-3-1) มีกองทุนพัฒนานิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต (2.7-3-2) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิต ผ่านทาง 
WWW.eco.ku.ac.th (2.7-3-3) และมีห้องสมุดพิทยาลงกรณ สนับสนุนการสืบค้นและค้นคว้าข้อมูล (2.7-2-4) 
 
 ข้อ 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ คณะมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารกองทุนพัฒนานิสิต (2.7-4-1) 
และทุนสนับสนุนวิจัย (2.7-4-2) โดยคณะให้อาจารย์กระตุ้นให้นิสิตระดับปริญญาตรีอาจารย์กระตุ้นให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ โดยให้นิสิตทํารายงานสรุป
การประชุม/สัมมนามาส่งเป็นการบ้านของวิชา 01101312 Thai Economy (2.7.4.3) 

และระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะนิสิตแผน ก เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมบังคับ 
อาจารย์แนะนําการประชุมวิชาการต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือจบการศึกษา โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 6 แห่ง 
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่จัด
ขึ้นในระดับภาควิชา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย เช่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มก. ครั้งที่ 52 (2.7-4-4) 
รวมถึงสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-4-5) 

 
ข้อ 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย

คณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ที่จัดโดยคณะ (2.7.5.1) เช่น  
ระดับปริญญาตรี 
- กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ การงดการสูบบุหรี่ การนําอาหารเข้าไปรับประทานใน

ห้องเรียน 
- โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการและทุพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญา (บ้านราชาวดี) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
- โครงการ ค่ายสนคู่ สู่สังคม ประจําปีการศึกษา 2556  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมฉลองปริญญาบัตร

และพิธีอําลาคณาจารย์สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
- โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัว เพ่ือให้นิสิตปัจจุบันและ

ศิษย์กราบขอพรและรดน้ําอาจารย์  
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- กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี MBE ลพบุรี โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
ข้อ 7 มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
- โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์เป็น

ภาษาอังกฤษและการให้คําปรึกษาเพ่ือตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ (2.7-6-1) 
เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์ในการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ลง
ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเมื่อนิสิตเขียนบทความแล้ว นิสิตสามารถขอคําแนะนําจาก
วิทยากรเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงต่อไป  

- โครงการนําเสนอวิทยานิพนธ์และเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (2.7.7.2) เพ่ือให้นิสิตรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 นําเสนอวิทยานิพนธ์ และให้นิสิตรุ่นอ่ืนๆ มีความรู้ความ
เข้าใจเป็นแนวทางในการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ และได้รับคําแนะนําจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความชํานาญ
และเป็นการติดตามความคืบหน้าในการจัดทําโครงการวิทยานิพนธ์ 

- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
“การอบรมเคร่ืองมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ” (2.7.7.3) 

- ภาควิชาสหกรณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศและโครงการมัชฉิมนิเทศ ที่มี
วัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการจัดทําวิทยานิพนธ์ (2.7.7.4) รวมทั้งโครงการอบรมวิธีการ
เขียนบทความทางวิชาการระดับชาติ เพ่ือให้นิสิตได้มีแนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง  

- โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ (2.7.7.5) และ โครงการอบรมเคร่ืองมือวิจัยทางสถิติ (2.7.7.6) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00  6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00  6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 
 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 2.7-1-1 ผลการประเมนิคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาห่งชาติ ประจําปี 2555 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2.7-1.2 

 
ผลการประเมนิคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ประจําปี 2555 โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.7-1-3 รายงานวิจัยสถาบัน เช่น 
- รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตร
วท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- รายงานวิจัยสถาบันโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 
- รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

2 2.7-2-1 คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิหลักสูตร  
 2.7-2-2 รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิหลักสูตร 
 2.7-2-3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่สู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) ทุกหลักสูตรของภาควิชา ศกท. 
3 2.7-3-1 มีการจัดทํารายวิชาที่มี e-Learning ของอาจารย์ 
 2.7-3-2 กองทุนพัฒนานิสิตคณะเศรษฐศาสตร ์
 2.7-3-3 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารและกิจกรรมต่างๆ ใหนิ้สิต ผ่านทาง

WWW.eco.ku.ac.th  และhttp://www.ess.eco.ku.ac.th/ 
 2.7-3-4 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
4 2.7-4-1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารกองทุนพัฒนานิสิต 
 2.7-4-2 ทุนสนับสนุนวิจัย 
 2.7-4-3 รายงานสรุปการประชุม/สัมมนามาส่งเป็นการบ้านของวิชา 01101312 Thai 

Economy 
 2.7-4-4 การประชุมวิชาการ มก. ครั้งที่ 52 
 2.7-4-5 การจัดสัมมนาวิชาการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
5 2.7-5-1 โครงการกิจกรรมต่างๆ  
6 - - 
7 2.7-7-1 โครงการพัฒนาการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษและการให้คําปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ (ศศ) 
 2.7-7-2 โครงการนําเสนอวิทยานิพนธ์และเสริมสร้างกลุ่มสมัพันธ์นิสิตหลกัสูตรปรชัญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ศศ) 
 2.7-7-3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร “การอบรมเคร่ืองมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ (ศศ) 
 2.7-7-4 โครงการมัชฉิมนิเทศ (สก) 
 2.7-7-5 โครงการเร่งรัดวิทยานิพนธ์ (ศกท) 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 2.7.7.6 โครงการอบรมเคร่ืองมือวิจัยทางสถิติ (ศกท) 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/ กองบริการการศึกษา มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ1ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผูเ้ก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยได้

กําหนดไว้ คือ คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์มีดังน้ี 
“นิสิตมีจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติ

ปฏิบัติ ประกอบด้วย การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรรวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกหนี
อบายมุข และการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมและสังคม” (2.8-1-1) 

 
ข้อ 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม

ตามข้อ1ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตไปยัง

ผู้บริหารคณาจารย์ โดยผ่านทางคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 
รวมท้ังนิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะผ่านทางเว็บไซต์คณะ http://www.eco.ku.ac.th/ (2.8-2-1) 
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เอกสารปฐมนิ เทศ นิสิ ต ใหม่  ปีการศึ กษา  2556  (2 .8 -2 -2 )  และ เ ว็บ ไซ ต์งานบริ การการศึ กษา 
http://www.ess.eco.ku.ac.th/  (2.8-2-3) 

 
ข้อ 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทีกํ่าหนดใน    

ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปา้หมายวัดความสําเร็จ 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม จํานวน 11 กิจกรรม ได้แก่ 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ตัวบ่งชี้ เป้าหมายตัวบ่งชี้ 
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถี

เกษตรภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานบริการการศึกษา 6-ก.ย.-56 ระดับความพึงพอใจ  3.51 ขึ้นไป 

2 โครงการรักษ์ขนมไทย งานบริการการศึกษา 24-ม.ค.-57 ระดับความพึงพอใจ  3.51 ขึ้นไป 
3 โครงการ 

ปฎิทินเก่า เพ่ือคนตาบอด 
งานบริการการศึกษา 7-ก.พ.-57 จํานวนผู้เข้าร่วม 

 
ไม่น้อยกว่า 100 

4 โครงการ 
รณรงค์การแต่งกาย 

งานบริการการศึกษา 1-มิ.ย.-56-31พ.ค.57 ระดับความพึงพอใจ  3.51 ขึ้นไป 

5 โครงการกิจกรรม สอนน้องร้อง
เพลงประจําสถาบัน ปีการศึกษา 
2556 

สโมสรนิสิตคณะฯ 
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

17-24มิ.ย.56 จํานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

6 โครงการส่งเสริมการให้รางวัล
เกียรติคุณผลการเรียนดีของนิสิต
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 
2555- 30 กันยายน 2556) 

โครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ)  

18-ก.ย.-56 จํานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

7 โครงการ COOP DAY 40 สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ชุมนุมนิสิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 

14-ก.ย.-56 - - 

8 โครงการเล้ียงอาหารกลางวันเด็ก
พิการและทุพภาพ บ้าน ราชาวี 

โครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ)  

27-ก.พ.-57 - - 

9 กิจกรรมศึกษาดูงานวิชา 
01103421 และวิชา 01103431 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ สถาน
ปฏิบัติธรรม ต.หนองปรือ อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี 

อาจารย์ประจําวิชา 
01103421 และวิชา 
01103431 

13 ก.ค. 56 - - 

10 โครงการนํานิสิตเข้าค่ายศึกษา
นอกสถานท่ี วิชา 01101443 ณ 
บ้านโนนจิก ตําบลคูเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  21-24 มีนาคม 
2557 

อาจารย์ประจําวิชา 21-24 มี.ค. 57 ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 

11 กิจกรรมรดน้ําดําหัว ประจําปี 
2557 

โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาค
พิเศษ  

5 เม.ย. 57 ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 
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ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนสิิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลเุป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทีม่กีารส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ี ร้อยละ 100 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี ในโครงการและกิจกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ของตัวชี้วัด 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 
ทั้งหมด 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่
บรรลุเป้าหมาย 

(/) 

 8 8 
1 โครงการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้วิถี
เกษตรภูมิปัญญาไทย สู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

งานบริการ 
การศึกษา 

6-ก.ย.-56 ระดับความพึง
พอใจ  

3.51 ขึ้น
ไป 

4.35 1  

2 โครงการรักษ์ขนมไทย งานบริการ 
การศึกษา 

24-ม.ค.-
57 

ระดับความพึง
พอใจ  

3.51 ขึ้น
ไป 

4.38 1  

3 โครงการปฎิทินเก่า  เพ่ือ
คนตาบอด 

งานบริการ 
การศึกษา 

7-ก.พ.-57 จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่า 100 

344 1  

4 โครงการ 
รณรงค์การแต่งกาย 

งานบริการ 
การศึกษา 

1-มิ.ย.-56-
31พ.ค.57 

ระดับความพึง
พอใจ  

3.51 ขึ้น
ไป 

4.18 1  

5 โครงการกิจกรรม สอน
น้องร้องเพลงประจํา
สถาบัน ปีการศึกษา 
2556 

สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ชุมนุม
นิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

17-24มิ.ย.
56 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

100 1  

6 โครงการส่งเสริมการให้
รางวัลเกียรติคุณผลการ
เรียนดีของนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(1 ตุลาคม 2555- 30 
กันยายน 2556) 

โครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ)  

18-ก.ย.-
56 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

100 1  

7 โครงการ COOP DAY 
40 

สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ชุมนุม
นิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

14-ก.ย.-
56 

- - - - - 

8 โครงการเล้ียงอาหาร
กลางวันเด็กพิการและ
ทุพภาพ บ้าน ราชาวี 

โครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ)  

27-ก.พ.-
57 

- - - - - 

9 กิจกรรมศึกษาดูงานวิชา 
01103421 และวิชา 
01103431 กิจกรรม
ปฏิบัติธรรม ณ สถาน
ปฏิบัติธรรม ต.หนอง
ปรือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี 

อาจารย์ประจําวิชา 
01103421 และวิชา 
01103431 

13 ก.ค. 
56 

- - - - - 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ของตัวชี้วัด 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 
ทั้งหมด 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่
บรรลุเป้าหมาย 

(/) 
10 โครงการนํานิสิตเข้าค่าย

ศึกษานอกสถานท่ี วิชา 
01101443 ณ บ้านโนน
จิก ตําบลคูเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  21-24 
มีนาคม 2557 

อาจารย์ประจําวิชา 21-24 
มี.ค. 57 

ระดับความพึง
พอใจ 

ไม่น้อย
กว่า 3.51 

4.50 1  

11 กิจกรรมรดน้ําดําหัว 
ประจําปี 2557 

โครงการปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร์ 

5 เม.ย. 57 ระดับความพึง
พอใจ 

ไม่น้อย
กว่า 3.51 

4.35 1  

 
ข้อ 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคณุด้านคณุธรรม

จริยธรรมโดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มนิีสิตที่ได้รับรางวัล 

 นายนภัทร อินทร์ใจเอ้ือ นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร ์รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสื่อมวลชนเพ่ือ
เด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 

 
 

 โครงการ KU International Food Fair 2013 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจกิายน 2556 ณ บริเวณโถงช้ัน 
1 อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (ตึกใหม่)  

 โครงการจัดกิจกรรม EEBA Year End Celebration เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุม EC5205 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.8 4 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 4.00 3.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.8 4 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 4.00 3.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารหลักฐาน 
1 2.8-1-1 ประกาศ มก. เรื่อง คุณลักษณะพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตทีพึ่งประสงค์ 
2 2.8-2-1 เว็บไซต์คณะ http://www.eco.ku.ac.th 
 2.8-2-2 เอกสารปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 
 2.8-2-3 เว็บไซต์งานบริการการศึกษา http://www.ess.eco.ku.ac.th/ 
3 2.8-3-1 สรุปแผนงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่นิสิต 
4 2.8-4-1 สรุปแผนงานกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่นิสิต 
5 - - 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/ งานบริการการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายณฐรัฐ อายุสุข 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 463 522 626 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค

พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
496 535 665 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ 

350 349 414 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 70 62 95 
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ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 
2554 2555 2556 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 2 10 24 
6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา

อุปสมบท 
0 1 4 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 41 70 65 
8 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทาํงาน 0 30 24 
9 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ

การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
14,925.23 15,675.23 17,552.18 

10 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปี
การศึกษาที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่นับรววมผู้ทีม่ีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

391 419 479 

11 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

(350/391)x100 
= 90.00 

(349/419)x100 
= 83.29 

(414/479)x100 
= 86.43 

12 คะแนนที่ได้ 5
100
90.00  = 4.50 5

100
83.29  = 4.16 5

100
86.43  = 4.32 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1 350 90.00 349 83.29 414 86.43 4.50 4.16 4.32 ร้อยละ 
80 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
80  391 491 479 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1 350 90.00 349 83.29 414 86.43 4.50 4.16 4.32 ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
80  391 491 479 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

1-1 ผลการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ที่มาของข้อมูล:  กองแผนงาน มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 438  496 535 
2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
72 109 107 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.02 4.16 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

72 109 107 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

16.438 21.975 20.00 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) n/a n/a 293 
7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
n/a n/a 210 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a 4.09 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

n/a n/a 60 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

n/a n/a 20.48 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) n/a n/a n/a 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
n/a n/a n/a 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

n/a n/a n/a 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

n/a n/a n/a 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

n/a n/a n/a 

16 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

291.6 n/a 4.15 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 72 109 167 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2 4.05 4.02 4.15 4.05 4.02 4.15 4.00 บรรลุเป้าหมาย 4.00 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2 4.05 4.02 4.15 4.05 4.02 4.15 4.00 บรรลุเป้าหมาย 4.00 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2556 (ระดับปริญญาตรี/โท/เอก) 

ที่มาของข้อมูล: กองแผนงาน มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม  / น.ส.อุทัยวรรณ มูลพันธ์ุ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า

นํ้าหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

นํ้าหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง 

นํ้าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.25 0 0 0 0.00 0 0.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 126 63.00 120 60.00 102 51.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 5 3.75 10 7.50 5 3.75 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 0 0 1 1.00 1 1.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
นํ้าหนัก 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 1 1.00 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 131 66.75 132 69.50 108 55.75 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด 
293 347 227 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

22.78 20.03 24.56 

13 คะแนนท่ีได้ 
5

25

22.78
 =4.56 5

25
20.03  = 4.01 5

25
24.56  = 4.91 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3 66.75 22.78 69.50 20.03 55.75 24.34 4.56 4.01 4.87 ร้อยละ 

20 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

20 293 347 229 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3 66.75 22.78 69.50 20.03 55.75 24.56 4.56 4.01 4.91 ร้อยละ 

20 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

20 293 347 227 

หมายเหตุ :  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 227 คน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

3-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโททีม่ีการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีปฏิทิน 2556 
ท่ีมาของข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี:้ น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 40 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0 0 0.00 2 0.5 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 1 0.50 0 0 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0 0 0.00 0 0 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR 
(SCImagoJoural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0 2 2.00 1 1.0 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 2 2.00 0 0.00 0 0.00 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0.00 0 0.00 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0.00 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0.00 0 0.00 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 2.00 3 2.50 3 1.5 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

0 3 1 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.00 83.33 150 

13 คะแนนที่ได้ 
5

50

0.00
 = 0 5

50

83.33
 = 8.33 5

50

150
 = 15.0 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4 2.00 0.00 2.50 83.33 1.5 150 0.00 5.00 5.00 ร้อยละ 40 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
0 3 1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4 2.00 0.00 2.50 83.33 1.5 150 0.00 5.00 5.00 ร้อยละ 40 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
0 3 1 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

4-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีปฏิทิน 2556 
ที่มาของข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านการให้บริการต่างๆ ที่จัด
ให้แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่
หน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี  
 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 3 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน  

(เต็ม 5)  
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ               4.00 3.50 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 5 6 6 6 4.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 4 5 4 4 3.00 3.00 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 
ข้อ 4 4 5 2 5.00 2.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
  3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
  4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําแฟ้มประวัตินิสิต (3.1-1-1) และการประกาศแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

(3.1-1-2) รวมทั้งมีหน่วยงานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการหรือให้คําปรึกษาสําหรับนิสิต โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา  

 
ข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

(3.1-2-1) เว็บไซต์คณะ www.eco.ku.ac.th (3.1-2-2) หน้า Fan page งานบริการการศึกษา  
 
ข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต       

ทั้งการศึกษาดูงานและการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับนิสิตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 ทั้งระดับคณะและภาควิชา ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

คณะ 
- งานปฐมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา 2556   
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  
- งานปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรภูมิปัญญาไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการรักษ์ขนมไทย  
- โครงการเตรียมความพร้อมในการทํางานของนิสิต  
 

จัดโดยสโมสรนิสิต  
- โครงการค่ายนักคิดเศรษฐ-ศาสตร์รุ่นเยาว์  
- โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สู่ชนบท ครั้งที่ 20 

 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
- โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  
- โครงการ Thesis/IS Clinic สําหรับนิสิต MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 55) ประจําปีการศึกษา 2556  
- งานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับนิสิตปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556  
- Brown bag seminar เรื่อง How to publish in a good academic journal? โดย อ.ดร.วิษณุ 

อรรถวานิช  
- brown bag seminar เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 ล้าน

ล้านบาท โดย ดร.ชลจิต วรวังโส ผู้บริหารทีมนโยบายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง  

- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และกิจกรรมแนะนําสอบประมวลความรู้และปัจฉิมนิเทศ ณ โรงแรมกรุงศรีริ เวอร์ จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา สําหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(MBE) รุ่นที่ 19 (รหัส 54) ประจําปีการศึกษา 2556 กิจกรรมแนะนําการเลือกสาขาวิชาเอก สําหรับ
นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 20 (รหัส 55) 
ประจําปีการศึกษา 2556  

- โครงการพานิสิตดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จํากัด จ.ระยอง  
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
- โครงการศึกษาการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ช้ันปี

ที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2556  
- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจการเกษตร นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่  

1 ประจําปีการศึกษา 2556 
- โครงการ “ค่ายธุรกิจการเกษตรพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4”  

 
ข้อ 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น www.eco.ku.ac.th     

(3.1-4-1) และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่าผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(3.1-4-2) 

 
ข้อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ิษย์เก่า 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้ศษิย์เก่าดังน้ี 
 - โครงการ 7 ทศวรรษสานสมัพันธ์ ศศ.บธ. – มก. ในวันที ่16 พฤศจิกายน 2556   
 - การสัมมนาเรื่อง “หญ้าเนเปียร์: พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ขุมทองใหม่ของ เกษตรกรไทย จริงหรือ?” 
 - โครงการสัมมนาวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2556 เรื่อง สหกรณ์ไทยกับการเสียภาษเีงินได้นิติบุคคล  
  
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ จากการจัด

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการประเมินในแต่ละโครงการดังนี 
 

มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3  
ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 

ผลการประเมนิ  
(ค่าคะแนนเฉลีย่) 

ข้อ 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวิีตแก่นิสิต   
(ผลจากรายงานผลการประเมินนิสิตประเมนิอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบของ มก.) 

4.48 
 

ข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเปน็ประโยชน์ต่อนิสิต 3.75 
ข้อ 3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี 4.09 
จัดโดยคณะ  
งานปฐมนิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา 2556   3.92 
โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ 4.38 
งานปัจฉมินิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  4.18 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถเีกษตรภูมิปัญญาไทย สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง  4.35 
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มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3  
ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 

ผลการประเมนิ  
(ค่าคะแนนเฉลีย่) 

โครงการรักษ์ขนมไทย 4.38 
โครงการเตรยีมความพร้อมในการทํางานของนิสิต  4.55 
จัดโดยสโมสรนิสิต / ชุมนมุนิสิต  
โครงการค่ายนักคิดเศรษฐ-ศาสตร์รุ่นเยาว์ 4.48 
โครงการค่ายความรู้สหกรณ์สูช่นบท ครั้งที่ 20 4.10 
จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรกึษาทุกช้ันปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2556  4.23 
โครงการ Thesis/IS Clinic สําหรับนิสิต MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 55) ประจําปีการศึกษา 
2556  

4.69 

งานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับนิสิตปรญิญาตร ีช้ันปี
ที่ 3 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556  

3.73 

Brown bag seminar เรื่อง How to publish in a good academic journal? โดย อ.
ดร.วิษณุ อรรถวานิช  

4.66 

brown bag seminar เรื่อง การวิเคราะห์และประเมนิยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2 ล้านล้านบาท โดย ดร.ชลจิต วรวังโส ผู้บรหิารทีมนโยบายเศรษฐกิจ 
สถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

4.08 

กิจกรรมทัศนศกึษาดูงานที ่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมแนะนําสอบประมวลความรู้และปัจฉิมนิเทศ ณ โรงแรม
กรุงศรีรเิวอร ์จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับนิสิตหลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 19 (รหัส 54) ประจําปีการศึกษา 2556  

4.99 

กิจกรรมแนะนําการเลือกสาขาวิชาเอก สําหรับนิสิตหลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 20 (รหัส 55) ประจําปีการศึกษา 2556  

4.35 

โครงการพานิสติดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จาํกัด จ.ระยอง  4.41 
จัดโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
โครงการศึกษาการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําร ินิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร ช้ันปีที ่1 ประจาํปีการศึกษา 2556  

3.90 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในธุรกิจการเกษตร นิสิตสาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร ช้ันปีที่  1 ประจําปีการศึกษา 2556  

4.36 

โครงการ “ค่ายธุรกิจการเกษตรพัฒนาชุมชน ครั้งที ่4”  4.12 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 4 ข้อ  5 ข้อ  6 ข้อ 3.00  3.00  4.00  5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00  3.00  4.00 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
หมายเหตุ: คณะยังไม่มีผลการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 7 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 3.1-1-1 แฟ้มประวัตินิสิต 
 3.1-1-2 การประกาศแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
2 3.1-2-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 3.1-2-2 www.eco.ku.ac.th 
3 3.1-3-1 แบบเก็บข้อมูลดิบการจัดโครงการ/กิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556    
 3.1-3-2 โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์
 3.1-3-3 รายงานสรุปงานปัจฉมินิเทศนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 3.1-3-4 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรภูมิปัญญาไทย สูเ่ศรษฐกิจ

พอเพียง 
 3.1-3-5 รายงานสรุปโครงการรกัษข์นมไทย 
 3.1-3-6 รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมในการทํางานของนิสิต 
 3.1-3-7 รายงานสรุปโครงการค่ายนักคดิเศรษฐ-ศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 3.1-3-8 รายงานสรุปโครงการสัปดาหนิ์สิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี ภาคต้น ปี

การศึกษา 2556 
 3.1-3-9 โครงการ Thesis/IS Clinic สําหรับนิสิต MBE รุ่นที่ 19 (รหัส 55) ประจําปีการศึกษา 

2556 
 3.1-3-10 โครงการนํานิสติไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เรื่อง "กระบวนการติดตามและ

การประเมินผลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา"  จ.นนทบุร ี
 3.1-3-11 งานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สําหรับนิสิตปรญิญา

ตรี ช้ันปีที ่3 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 
 3.1-3-12 Brown bag seminar เรื่อง How to publish in a good academic journal? โดย อ.

ดร.วิษณุ อรรถวานิช 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 3.1-3-13 brown bag seminar เรื่อง การวิเคราะหแ์ละประเมนิยุทธศาสตร์การลงทนุ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 2 ล้านล้านบาท โดย ดร.ชลจิต วรวังโส ผูบ้ริหารทีมนโยบาย
เศรษฐกิจ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 3.1-3-14 กิจกรรมทัศนศกึษาดูงานที ่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมแนะนําสอบประมวลความรู้และปัจฉิมนิเทศ ณ 
โรงแรมกรุงศรรีิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับนิสติหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที ่19 (รหัส 54) 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 3.1-3-15 กิจกรรมแนะนําการเลือกสาขาวิชาเอก สําหรับนิสิตหลักสตูรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 20 (รหัส 55) ประจําปี
การศึกษา 2556 

 3.1-3-16 โครงการพานิสติดูงานนอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จาํกัด จ.ระยอง 
 3.1-3-17 การอบรมเคร่ืองมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ สําหรับนิสิตโครงการฯ 
 3.1-3-18 โครงการประกวดแผนการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ประจําปีการศึกษา 

2556 
 3.1-3-19 โครงการศึกษานอกสถานท่ีของนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตร ช้ันปีที ่1 ประจาํปีการศึกษา 2556 
 3.1-3-20 โครงการศึกษานอกสถานท่ีของนิสิต ช้ันปีที ่1 หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ช้ันปีที่ 1 ประจาํปีการศึกษา 2556 
 3.1-3-21 โครงการศึกษานอกสถานท่ีของนิสิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

การเกษตร ช้ันปีที่ 4 ประจาํปีการศึกษา 2556 
 3.1-3-22 โครงการ “ค่ายธุรกิจการเกษตรพัฒนาชุมชน ครั้งที ่4” 
 3.1-3-23 กิจกรรมศึกษานอกสถานรายวิชา 01119452 และ 01119456 
 3.1-3-24 กิจกรรมวันธุรกิจการเกษตรประจําปี 2556 Agribusiness ครั้งที่ 5 
 3.1-3-25 การสมัมนาวิชาการประจําปี 2556 เรื่อง “นํ้า !! จัดการได้ เกษตรไทยย่ังยืน” 
 3.1-3-26 การฝกึงานตามหลักสูตร วท.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)์ ปี 2557 
 3.1-3-27 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีนิสิตปรญิญาตรี สํานักงาน AFET 
4 3.1-4-1 www.eco.ku.ac.th 

 3.1-4-2 สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
5 3.1-5-1 โครงการ 7 ทศวรรษสานสัมพันธ์ ศศ.บธ. – มก. ในวันที ่16 พฤศจิกายน 2556 
 3.1-5-2 การสัมมนาเรื่อง “หญ้าเนเปียร์ : พืชพลังงาน-อาหารสัตว์ ขุมทองใหม่ของ เกษตรกรไทย จริง

หรือ ?”  
 3.1-5-3 โครงการสัมมนาวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2556 เรื่อง สหกรณ์ไทยกับการเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล( ป.ตรี/ป.โท ของภาควิชา สก) (3.1-5-4)   
6 3.1-6-1 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการ/กิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 

ที่มาของข้อมูล: งานบริการการศึกษา , ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ , ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรฯ , ภาควิชาสหกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายภคพงศ์  พวงศรี 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําแผนงานพัฒนานิสิตของคณะ (3.2-1-1) และมีการจัดทําปฏิทิน

กิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2556 (3.2-1-.2) 
 
ขอ้ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “กระบวนการ PDCA สําหรับนิสิต” ขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่    

23 กันยายน 2556 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ห้อง EC 5315 ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการ โดยมีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นิสิต เพ่ือให้สโมสรนิสิตมีความเข้าใจในระบบคุณภาพตามกระบวนการ PDCA และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ความคิดเห็น และประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (3.2-2-1) และ ได้มีการแจก 
คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต ให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และชุมนุมนิสิตสาขาวิชา
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกระบวนการ 
PDCA ต่อไป และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สโมสรนิสิตเป็นผู้ดําเนินการ (3.2-2-2) ทั้งน้ีใน
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ระดับมหาวิทยาลัย โดยกองกิจการนิสิตและสํานักงานประกันคุณภาพก็มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตเช่นกัน  
 

ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิตในระดับปริญญาตรีครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ (โดยมีรายละเอียดในแบบเก็บข้อมูลดิบ
โครงการ/กิจกรรมนิสิต 3.2-3.1) 

 

กิจกรรมที่ดําเนินการโดยสโมสรนิสิต และชุมนุม    
ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

การบรรลุ
วัตถุประสงค ์

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

โครงการค่ายนักคิด
เศรษฐ-ศาสตร์รุ่นเยาว์  

26-28 ต.ค. 56 คณะ 60,000 
นิสิต 50,000 

สโมสรนิสิต  4.60 

โครงการค่ายความรู้
สหกรณ์สู่ชนบท คร้ังท่ี 20

15-21 ต.ค. 56 279,000 ชุนนุมนิสิต
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์  

 4.10 

กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริม
สุขภาพ 

โครงการ Econ Day & 
Econ Night 

6 ก.ค. 56 218,000 สโมสรนิสิต  4.23 

 กีฬาสัมพันธ์ เกษตร-
มศว ปีการศึกษา 2556 

2-3 ต.ค. 56 91,480 สโมสรนิสิต  4.15 

กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการ “ค่ายธุรกิจ
การเกษตรพัฒนาชุมชน 
คร้ังท่ี 4 

17-19 ม.ค. 57 150,000 ชุมนุมนิสิตสาวิชา
ธุรกิจการเกษตร 

 4.12 

 โครงการสนคู่สู่สงัคม 25-25 มี.ค. 57 119,000 สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

 4.46 

กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

โครงการไหว้ครูคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

11 ก.ค. 56 13,000 คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ 

 - 

กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการประกวด
แผนการตลาดสินค้า
เกษตรและอาหาร 
ประจําปีการศึกษา 
2556 

2 ก.ย. 56 70,000 นิสิตภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
เกษตรและ
ทรัพยากร 

- - 

 โครงการศึกษาการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริ 

18 พ.ย.56 99,000 นิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
เกษตรชั้นปีท่ี 1  

 3.90 
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ระดับบณัฑิตศึกษา  
ประเภทกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

สัมมนาวิชาการ “น้ํา!! 
จัดการได้ เกษตรไทย
ย่ังยืน 

29 ส.ค. 56 - นิสิตป.โท 
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
เกษตรและ
ทรัพยากร 

- - 

กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีใน
ประเทศ ของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
(ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 18 
และภาคปกติ  

25-27 เม.ย. 
57 

-  - - 

กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีใน
ประเทศ ของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร (ภาค
พิเศษ) รุ่นท่ี 12  

14-16 มี.ค. 
57 

-  - - 

กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

พิธีไหว้ครูของโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ) ภาควิชา
สหกรณ์ 

26 ม.ค. 57 - - - - 

 

ข้อ 4  มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

นิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยโดยมีกิจกรรมร่วมกันคือ สโมสร
นิสิตของคณะได้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557  (3.2.-4-1)  ทั้งน้ีในระดับระหว่างมหาวิทยาลัยมีการทํา
บั นทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว มมื อ เ ค รื อ ข่ า ย ก า รป ร ะ กั น คุณภ าพก า ร ศึ กษ า ร ะ ดั บ ส ถ าบั น  ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (3.2-4-2)   

สโมสรนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “กีฬาสัมพันธ์ เกษตร-มศว ปีการศึกษา 2556”  
ขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ตึกปฏิบัติการ ช้ัน 2 ห้อง EC 5205 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.2-4-3)   
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สํานักงานประกันคุณภาพร่วมกับกองกิจการนิสิต ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556” 
ระหว่างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (3.2-4-4)   

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 2.00 3.00 3.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 2.00 3.00 3.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
หมายเหตุ: คณะยังไม่มีผลการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 6 การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และเกณฑ์ข้อ 7 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 3.2-1-1 แผนงานพัฒนานิสิตของคณะ 
 3.2-1-2 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2556 
2 3.2-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต 
 3.2-2-2 โครงการอบรม เรื่อง “กระบวนการ PDCA สาํหรับนิสิต” 
3 3.2-3-1 แบบเก็บข้อมูลดิบโครงการ/กิจกรรมนิสิต (3.2-3.1) 
4 3.2-4-1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจาํปีการศึกษา 2556 ที่

มหาวิทยาลัยจดัขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 
 3.2-4-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
 3.2-4-3 โครงการ “กีฬาสัมพันธ์ เกษตร-มศว ปีการศึกษา 2556” 
 3.2-4-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
ที่มาของข้อมูล: งานบริการการศึกษา/ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์/ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ/ ภาควิชาสหกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายณฐรัฐ อายุสุข 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่

ปรึกษา 
  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการ

แก้ปัญหาและพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา

ทุกปี 
  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
คณะมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ (3.3-1-1)  เป็นผู้ดูแลการให้คําปรึกษา

วิชาการระดับคณะ ซึ่งคณะได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรต่างๆ  (3.3-1-2) รวมท้ังยังมีการ
ดําเนินการในระดับภาควิชาด้วย ในรูปของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละภาควิชา (3.3-1-3) 

 
ข้อ 2 มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 

แฟ้มประวัตินิสิต (3.3-2-1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-2) แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา (3.3-2-3) คําสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-4) Transcript กิจกรรม (3.3-2-5) แบบฟอร์มใบคําร้อง (3.3-2-6) และคู่มือนิสิตฉบับ
ปฐมนิเทศ (3.3-.2-7) รวมถึงการจัดโครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา (3.3-.2-8) 
 

ข้อ 3 มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ในปีการศึกษา 2556 คณะได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ทั้งสิ้นจํานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้ง
ที่2/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม EC 5315 ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  ครั้ง
ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม EC 5315 ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และคร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (3.3-3-1) รวมถึง
การประชุมของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับภาควิชา (3.3-3-2) 
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ข้อ 4  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
คณะมีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี โดย

การประเมินออนไลน์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา ภาคต้นประจําปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียผลการประเมินเท่ากับ 4.48 ภาคปลายประจําปีการศึกษา 
2556 มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.50 (3.3.4.1) นอกจากน้ีอาจารย์มีการประเมินผลการเข้ารับคําปรึกษา
ของนิสิตและนิสิตมีการประเมินผลการให้คําปรึกษาของอาจารย์ในระดับภาควิชาผ่านกิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3.4.2) 

 
ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับภาควิชาต่างๆ ที่ดูแลหลักสูตรต่างๆ และการเรียนการสอนใน

คณะ ได้มีการจัดโครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น โดยดําเนินการผ่านทางคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาวิชาการท่ีเกิดขึ้น อาทิ การนัดนิสิตมาพบแล้ว 
เวลาที่นัดตรงกับช่วงเวลาที่นิสิตบางคนมีการเลือกลงเรียนวิชาเลือกบางวิชา ทําให้นิสิตมาพบอาจารย์ไม่มาก
เท่าที่ควร ผ่าน feedback จากอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ใช้รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2556)  (3.3.5.1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 3 ข้อ 3 ข้อ  5 ข้อ 3.00  3.00  5.00  4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

4 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 3 ข้อ 3 ข้อ 2 ข้อ 3.00  3.00  2.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4 ข้อ 

หมายเหตุ:  ไม่พบหลักฐานการดําเนินการในระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในระดับคณะ พบ
เพียงการดําเนินการในระดับภาควิชา 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกจิการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ 
 3.3-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 
 3.3-1-3  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับภาควิชา 
2 3.3-2-1 แฟ้มประวัตินิสิต 
 3.3-2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3-2-3 แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา 
 3.3-2-4 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
 3.3-2-5 Transcript กิจกรรม 
 3.3-2-6 แบบฟอร์มใบคําร้อง 
 3.3-2-7 คู่มือนิสิตฉบับปฐมนิเทศ 
 3.3-2-8 โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา  
3 3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที2่/2556 – 

ครั้งที่ 2/2557   
 3.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชา

เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 1/2556 วนที่ 30 เมษายน 2556 
4 3.3-4-1 ผลการประเมนินิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (ระบบ มก.) 
5 3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชา

เศรษฐศาสตร ์ครั้งที่ 1/2556 วนที่ 30 เมษายน 2556 
ที่มาของข้อมูล: งานบริการการศึกษา / ภาควิชา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายภคพงศ์ พวงศรี 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีตัวบ่งช้ีสําหรับการ
ประเมินคุณภาพ จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานด้านกระบวนการและกลไกใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตงานวิจัยของคณาจารย์ ทั้งจากภายในคณะและแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก
มหาวิทยาลัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร การประชุม
วิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก ตามพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3 
ตัวบ่งช้ี พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางทื่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน  

(เต็ม 5)  
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 
กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ
สัดสว่น) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย               4.91 3.86 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์
ข้อ 6 6 7 5 5.00 3.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 6  3 5.00 3.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัด 
ส่วน 

80.000 80.000 54,152, 
038.06 

530, 
902.33 

54,152, 
038.06 

530, 
902.33 

5.00 5.00 

102.0 102.0 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย 
ละ 

8 8 22.25 20.79 22.25 20.79 5.00 5.00 
107 107 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน    105.5 105.5     
  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน    1.5 1.5     

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานา 
ชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผล 
งาน 

   15 3.75 15 3.75     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

ผล 
งาน 

   11 5.5 11 5.5     

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

 ผล 
งาน 

   - 0.00 - 0.00     
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์  

(% หรือ
สัดสว่น) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดสว่น) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์หรอืมีการ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผล 
งาน 

    13 13.00 13 13.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวดั 

ผล 
งาน 

    - 2.38 - 2.38     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผล 
งาน 

    - 0.25 - 0.25     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผล 
งาน 

    - 0.00 - 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผล 
งาน 

    - 0.00 - 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผล 
งาน 

    - 1.00 - 1.00     

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย 
ละ 

20 20 21 19.63 13 12.15 4.91 3.04 
107 107 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     9      
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     6      
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     2      
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์ 
เรื่อง     5      

7 
(สมศ.) 

  
  

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อย 
ละ 

8 10 9.75 9.11 8.75 8.18   4.56 4.09 
107 107 

บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง    11 2.75 11 2.75     

บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง    12 6.00 12 6.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง    - 0.00 - 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้หรอืตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงูมผีู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง    1 1.00 - 0.00     
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น

ต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

คณะ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ

วิจัยของคณะ และดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (4.1-1-1) เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งน้ีมีการดําเนินการภายใต้
ระเบียบด้านการพัฒนาวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น (4.1-1-2)  อีกทั้งยังมีระเบียบเงินรายได้ของหน่วยงาน
ภายในคณะ (4.1-1-3) ให้การสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจการวิจัย มีการกําหนดแผนงานวิจัยในแผน
ยุทธศาสตร์พ.ศ.2556-2565 (4.1-1-4) และแผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 (4.1-1-
5) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพ่ือกําหนดเป็นกรอบในการดําเนินงานด้าน
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วิจัยของคณะและให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีการกําหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และนําแผนฯ ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2556 (4.1-1-6) เพ่ือให้หน่วยงานที่ดําเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนฯ ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 2 ครั้ง (4.1-1-7) คณะมีหน่วยจัดทําวารสาร
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economic Journal) (4.1-1-8) เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์และนิสิตและบุคคลภายนอกซ่ึงวารสารดังกล่าวได้รับการรับรองจาก สกอ.ให้เป็นวารสารระดับชาติ 
(4.1-1-9) คณะมีแผนงานด้านการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ อีกทั้ง
มีทีมงานและงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย (4.1-1-10)     

 
 ข้อ 2 มีการบรูณาการกระบวนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ได้นําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน มีการสร้างวิชาใหม่ ดังเช่น หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เช่น เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ 
(4.1-2-1) มีงบประมาณและระเบียบการเงินที่สนับสนุนการเขียนตํารา การเขียนเอกสารประกอบการสอน และ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ (4.1-2-2) หรือเป็นตัวอย่างในบทเรียนเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงและนําไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทํางานต่อไป ดังเช่นโครงการวิจัยเรื่องการวัดระดับการแข่งในตลาดส่งออกข้าว
ของไทย ของ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร นํามา
ประกอบการสอนกับรายวิชา 01119383 (4.1-2-3) ผศ.ดร.อรุณีปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิอาจารย์ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ นํางานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่กําหนดอาชญากรรมในประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลมาเป็น
ตัวอย่างในการศึกษารูปแบบวิธีวิจัยของนิสิต (4.1-2-4)  หรือภาควิชาสหกรณ์นําผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
(4.1-2-5) มาบูรณาการกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการสําหรับสหกรณ์ผู้บริโภค และวิชาวิธีวิเคราะห์เชิง
ปริมาณสําหรับการจัดการสหกรณ์ (4.1-2-6) เป็นต้น 
 
 ข้อ 3 มีการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย เช่น 
 1) มีทุนวิจัยสนับสนุนเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1-3-1) เพ่ือให้มีประสบการณ์และนําความรู้จาก
งานวิจัยมาประยุกต์กับการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการทําวิจัยเป็นทีมระหว่างอาจารย์อาวุโสและอาจารย์
รุ่นใหม่เพ่ือเป็นการถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์รุ่นใหม่ดังเช่นภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมให้มีการทํางานวิจัยเป็นทีมระหว่างอาจารย์อาวุโสและอาจารย์รุ่นใหม่เพ่ือเป็นการถ่าย 
ทอดและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่ (4.1-3-2) เป็นต้น 
 2) จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์  
(4.1-3-3)  
 3) สนับสนุนทุนเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาติ (4.1-3-4 - 4.1-3-5) 
 4) หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.1-3-6) เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์บทความของคณาจารย์
และนิสิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ  
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 5) สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(4.1-3-7) 
 6) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตมีเวที
นําเสนอผลงานทางวิชาการ (4.1-3-8)  
 7) การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ (4.1-3-9) 
 8) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัยให้คณาจารย์ได้ตระหนักและนําไปสู่การ 
ปฏิบัติ (4.1-3-10) 
 
 ข้อ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปน็ทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 คณะเศรษฐศาสตร์กําหนดแผนงานวิจัยและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ (4.1-4-1) 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้มอบเงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัยให้คณะเศรษฐศาสตร์จํานวน 3 ล้านบาท (4.1-4-2) โดย
ผ่านศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อีกทั้งภาควิชาต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีสนับสนุนการทําวิจัยมีการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดทําวิจัยของอาจารย์ทั้งรายบุคคลและทีมวิจัย เช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.1-4-3) และการสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (4.1-4-4) โดยการ
ประสานงานจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นอกจากน้ีคณะยังมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือซื้อฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับสํานักหอสมุด ได้แก่ Econlit (4.1-4-5) และฐานข้อมูล 
Data พ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือใช้ในการทําวิจัย 
 
 ข้อ 5 มีการสนับสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลกัษณ์ของคณะ 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยเป็นยอมรับจากหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก มีการดําเนินงานวิจัยเป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย และคณะ ให้การสนับสนุนการทําวิจัยกับคณาจารย์และนักวิจัย โดยการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ประกอบด้วย 
 1) สํานักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-5-1) 
 2) มีห้องปฏิบัติงานวิจัยและห้องนักวิจัยผู้ช่วยและอุปกรณ์ต่างๆ (4.1-5-2) 
 3) มีห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัย (4.1-5-3) 
 4) มีห้องสมุดพิทยาลงกรณ และห้องสมุดประจําภาควิชาสหกรณ์ (4.1-5-4) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลใน
การการสืบค้นผลงานวิจัยต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์
งานวิจัย (4.1-5-5) เช่น ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น 
 5) มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (4.1-5-6) อาคารต่างๆ เพ่ือรักษา
ความปลอดภัย และระบบสารสนเทศ (4.1-5-7) เพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับคณาจารย์และ
นักวิจัย เป็นต้น 
 6) มีการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยได้เข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการและการเขา้ประชุมวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (4.1-5-8-4.1-5-9)  
รวมถึงการจัดประชุมเสวนาภายในหน่วยงาน เช่น ศุกร์เสวนา (4.1-5-10) เป็นต้น 
 7) การอนุญาตให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนลาเพ่ิมพูนความรู้ (4.1-5-10 - 4.1-5-11) 
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 ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทกุประเด็น 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ ได้แก่ การติดตามผลการดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 และ
คณะกรรมการวิจัยประจําหน่วยงาน (4.1-6-1) และมีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการสิ่งอํานวย
สะดวกต่างๆ เช่นการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ (4.1-6-2) รวมท้ังการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ (4.1-6.3) เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  
 
 ข้อ 7 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรงุการสนับสนนุพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์อง
คณะ 
 ในแต่ละปีหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยประกอบด้วยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และห้องสมุดพิทยาลงกรณ จะทําการประเมินความพึงพอใจในของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้รับบริการต่อไป (4.1-7.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 3.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 5ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 3.00 5.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
หมายเหตุ:  เกณฑ์ข้อ 6 พบว่า การติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนน้ัน ยังไม่พบการ
ประเมินผลที่เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ และประสทิธิผลของการจัดสรรทรัพยากร 
               เกณฑ์ข้อ 7 พบว่า แผนกลยุทธ์ด้านวิจัยฉบับบใหม่ยังคงใช้กลยุทธ์แบบเดิม จึงควรมีการกําหนด
รอบระยะเวลา และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน พร้อมทั้งหาสาเหตุที่กลยุทธ์ดังกล่าวมีจุดบอดหรือไม่ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 4.1-1-1 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกตแ์ละสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 4.1-1-2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าดว้ยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 4.1-1-3 - ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้เงนิรายได้ต่างๆ ของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
-ประกาศทุนสนบัสนุนการวิจยัของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
- ประกาศภาควิชาสหกรณ์ เรือ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนอาจารย์ภาควิชา
สหกรณ์และการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนเป็นรายบุคคล 

 4.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2556-2565 
 4.1-1-5 แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
 4.1-1-6 แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 
 4.1-1-7 - บันทึกข้อความ ที่ศธ. 0513.11001/ว 276 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556เรื่องการรายงานผล

การดําเนินงานตามแผนแต่ละงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 
-บันทึกข้อความ ที่ศธ 0513.11001/589 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรือ่งการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนแต่ละงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 ครัง้ที่ 2 

 4.1-1-8 หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
 4.1-1-9 รายชื่อวารสารที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 4.1-1-10 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2556-2565 (อ้างถงึเอกสาร 4.1-1-4) 

แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 (อ้างถงึเอกสาร 4.1-1-5) 
2 4.1-2-1 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต/รายวิชาเศรษฐศาสตร์อสังหารมิทรัพย ์
 4.1-2-2 อ้างถงึเอกสารหมายเลข 4.1-1-3 
 4.1-2-3 มคอ.3 วิชา 01119383 (การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์เกษตร III) 
 4.1-2-4 การบ้านวิชา 01107411 
 4.1-2-5 งานวิจัย เรื่อง Applying SEM under AMOS Software to Extend the Application of 

Buyer Behavior Theory 
 4.1-2-6 รายวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการสําหรับสหกรณ์ผู้บริโภค และวิชา วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สําหรับการจัดการสหกรณ ์
3 4.1-3-1 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์เรือ่งหลักเกณฑ์และการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ.2551 
 4.1-3-2 แบบเก็บข้อมูลดิบที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั/ 

แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 
 4.1-3-3 จดหมายขอเชิญยื่นขอเสนองานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและสัญญา

จ้างที่ปรึกษา 
 4.1-3-4 อ้างถงึเอกสารหมายเลข 4.1-1-3 
 4.1-3-5 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่งหลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรอืเงินรางวัลเพื่อ

เผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วจิยัเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ คณะเศรษฐศาสตรใ์หเ้ป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ

 4.1-3-6 หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
 4.1-3-7 - แบบเก็บข้อมลูดิบ ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- แบบเก็บข้อมลูดิบ การเข้ารว่มประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
 4.1-3-8 จัดประชุมนานาชาติ 

-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง “Social and Economic Dimension of Trade Liberalization 
and Economic Integration : Implication for East Asian Countries 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
  จัดประชุมระดบัชาติ 

-การประชุมทางวิชาการครัง้ที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
- การประชุมด้านเศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตรก์ารอาหาร และ
ธุรกจิการเกษตร ครั้งที่ 3โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

 4.1-3-9 รางวัลผลงานวจิัยรางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สรา้งสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดบั  
นานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (KU Research Star) 

 4.1-3-10 การแสดงความยินดีในโอกาสทีอ่าจารย์และนิสิตได้สร้างชือ่เสียงให้แก่คณะเศรษฐศาสตร ์
 4.1-3-11 www.eco.ku.ac.th และภาพการประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณ 
4 4.1-4-1 แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 
 4.1-4-2 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่งแตง่ตั้งคณะทํางานจัดทําข้อมูลผลงานของคณะ

เศรษฐศาสตร์ทีส่ร้างคุณธปการให้แก่เกษตรกรและสังคม 
 4.1-4-3 ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (อ้างถงึเอกสารหมายเลข 4.1-1-3) 
 4.1-4-4 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ (อ้างถึงเอกสาร 4.1-3-2) 
 4.1-4-5 ฐานข้อมูลวิจยั Econlit 
5 4.1-5-1 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกตแ์ละสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 4.1-5-2 ภาพห้องปฏิบัตงิานนักวจิัยและผู้ช่วยนักวิจยั 
 4.1-5-3 ภาพห้องประชุมสําหรับนักวจิยัของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ ์
 4.1-5-4 ห้องสมุดพทิยาลงกรณ และห้องสมุดประจําภาควิชาสหกรณ์ 
 4.1-5-5 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวจิัยและอื่น ๆ  
 4.1-5-6 ภาพเครื่องสแกนลายน้ิวมือการเข้าออกสํานักงานและเครื่อง CCTV ภายในอาคาร 
 4.1-5-7 http://caer.eco.ku.ac.th/, www.cai.ku.ac.th 
 4.1-5-8 การจดัประชุมระดับชาติและนานาชาติ  (อ้างถึงเอกสาร 4.1-3-8) 
 4.1-5-9 โครงการศุกรเ์สวนา 
 4.1-5-10 การลาศึกษาต่อและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ (เล่ม SAR ข้อมลูพื้นฐาน) 
 4.1-5-11 ประกาศ/ระเบียบการลาเพื่อเพิ่มพูนความรูข้องสายสนับสนุน 
6 4.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 
 4.1-6-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  
 4.1-6-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 52

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/์ผลการประเมินศุกร์เสวนา 
7 4.1-7-1 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/รายงานสรุปผลการประเมินความพึง

พอใจ/รายงานการประชุม 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน  6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะเศรษฐศาสตร์มรีะบบและกลไกท่ีสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ดังน้ี 
1) คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทํางานวิจัยร่วมกัน โดยมีการกําหนดกลุ่มการวิจัยของคณะ

เศรษฐศาสตร์ (Theme) ในแผนยุทธศาสตร์คณะผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณาจารย์ภายในคณะ ซึ่ง มีระบบ
การสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยผ่านศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ช้ันนําทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้มากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-1-1) 

2. คณะมีการใช้โปรแกรม SciVal ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยนํามาวิเคราะห์ทิศทางการทํางาน
วิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยของคณะ และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย (4.2-1-2)   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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3 คณะเศรษฐศาสตร์มีหน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.2-1-3) พิจารณาบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.2-1-4) ซึ่งเป็นวารสารดังกล่าวได้รับการรับรองระดับชาติ  

4. ในแต่ละหน่วยงานภายในคณะยังมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ดังเช่น 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มีคณะกรรมการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ใน ARE 
Working Paper (4.2-1-5) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กําหนดกลยุทธ์สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเสนอ
การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (4.2-1-6 - 4.2-1-7)  
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์สนับสนุนให้นักวิจัยเขียนบทความลงในวารสารฅนสหกรณ์ (4.2-1-8)  เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู่
การเขียนบทความเพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ หรือเพ่ือการตีพิมพ์ในระดับชาติต่อไป เป็นต้น  

     4. การสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยให้นําเสนอบทความในการประชุมวิชาการและการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-9) 

     5. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-10)  
 
ข้อ 2  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะที่ดําเนินจัดวารสารฅนสหกรณ์ (4.2-2-1) โดยที่

วารสารนี้มีกระบวนการที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ อีกทั้งมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ยังมีฐานข้อมูลงานวิจัย(4.2-2-2) 
ของบุคลากรและรวบรวมบทคัดย่อ (abstract) เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ARE Working Paper (4.2-2-3)  

 
ข้อ 3  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่

สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง เช่น วารสารฅนสหกรณ์ (4.2-3-1) การนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ (4.2-3-2) เช่น  
- “ปลุกพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโลกออนไลน์” โดย ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
- “เมื่ออาหารถูกคุกคาม”  โดย ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
- “หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ตอบโจทย์ทํานาไม่จน” โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในหนังสือพิมพ์

เดลินิวส์  
- งานประชุมวิชาการตอบโจทย์โครงการจํานําข้าว “ไทยกําหนดราคาข้าวในตลาดโลกไม่ได้” ในหัวข้อ

การสัมมนา “ข้าวไทยกับอํานาจเหนือตลาดโลก”  
- การสัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรโดยเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (4.2-3-3) 
 
ข้อ 4  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
คณะเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยดําเนินงานวิจัยที่มีคุณค่าที่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงงานวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนให้เกิดประโยชน์ (4.2-4-1 - 4.2-4-2) 
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ข้อ 5  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสํานักงานบริการวิชาการ (4.2-5-1) เป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการประสานงานเพ่ือการดําเนินงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการขยายผลงานวิจัยในเชิง
พาณิชย์ ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์จะอํานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์หรือนักวิจัยที่ต้องการขอความ
คุ้มครองสิทธิผลงานวิจัยโดยผ่านสํานักงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (4.2-5-2) โดยอิงระเบียบการวิจัย
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยและลิขสิทธ์ิทางปัญญา (4.2-5-3) ในส่วนของหน่วยงานภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ เช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สนับสนุนการคุ้มครองลิขสิทธ์ิผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการโดยจะ
ระบุ คําว่า “สงวนลิขสิทธ์ิ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”ไว้ที่ปกใน
ของงานวิจัย/ตําราเล่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาฯ ให้ถือเป็นลิขสิทธ์ิของภาควิชาฯ ห้ามนําไป
ทําซ้ําหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (4.2-5-4) หรือการขออนุญาตการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย
ต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานวิจัยด้วย เป็นต้น (4.2-5-5) 

 
ข้อ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ        

อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีสํานัก

บริ ก าร วิชาการส นับส นุนและส่ ง เ ส ริมการจดสิท ธิ บัตรห รืออ นุสิ ท ธิ บั ตรของหน่ วยงานภาย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยกําหนดแนวทางการบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการปกป้องพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในผลงานวิจัย (4.2.6.1) 
ทั้งน้ีคณะได้ใช้ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.2 6 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.2 6 ข้อ 4 ข้อ 3 ข้อ 4.00  4.00  3.00 5 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
หมายเหต:ุ  เกณฑ์ข้อ 2 ARE Working Paper ไม่ใช่ผลจากการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ รวมทัง้วารสาร ฅนสหกรณ์ ก็ไม่พบข้อมูลว่ามกีารรวบรวม คัดสรร วเิคราะห ์และสังเคราะห์ ดังนั้น เมื่อ
ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 2 จงึทําให้ไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 3 ด้วย 

   เกณฑ์ข้อ 6 แม้ว่าคณะใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย แต่คณะไม่มีการกําหนดนโยบายในการ
ดําเนินงานว่าควรส่งเสริมงานประเภทใดให้มีการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 4.2.1.1 อ้างถงึเอกสาร 4.1-3-5หลักเกณฑ์ฯการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
 4.2-1-2 โปรแกรม SciVal 
 4.2-1-3 หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์
 4.2-1-4 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์
 4.2-1-5 ARE Working Paper 
 4.2-1-6 ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกีย่วกับการใช้เงินรายได้ต่างๆ ของ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 4.2-1-7 ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณามอบเงินรางวัลเพื่อพัฒนา

ผลงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ให้เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ/นานาชาต ิ
 4.2-1-8 วารสารฅนสหกรณ ์
 4.2-1-9 แบบเก็บข้อมูลดิบ อ้างถึงเอกสาร 4.1-3-7 
 4.2-1-10 การจดัประชุมระดันานาชาติและการจัดประชุมระดับชาติ อ้างถึงเอกสาร 4.1-3-8 
2 4.2-2-1 วารสารฅนสหกรณ(์อ้างถึงเอกสารหมายเลข 4.2-1-8) 
 4.2-2-2 http://caer.eco.ku.ac.th/?lang=en 
 4.2-2-3 ARE Working Paper(อ้างถงึเอกสารหมายเลข  4.2-1-5) 
3 4.2.3.1 วารสารฅนสหกรณ(์อ้างถึงเอกสารหมายเลข 4.2-1-8) 
 4.2.3.2 ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  
 4.2.3.3 การวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนา 
4 4.2-4-1 แบบเก็บวิจัย 2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 4.2-4-2 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
5 4.2-5-1 สํานักงานบรกิารวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 4.2-5-2 ระเบียบการขอจดสิทธิบัตรของสํานักงานบริการวิชาการ 
 4.2-5-3 ระเบียบสํานักงานกองทุนวิจยัวา่ด้วยเรื่องคุ้มครองสิทธิและลิขสิทธิ์ทางปัญญา 

 4.2-5-4 ปกผลงานวิจัย/ตําราของภาควชิาเศรษฐศาสตร์   
 4.2-5-5 รายละเอียดและขั้นตอนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ของ สว.สก.) 

ท่ีมาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี:้ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      131 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  80,000 บาท/คน   
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 4,724,167 บาท 
และภายนอก จํานวน 49,427,871.06 บาท รวมทั้งหมด 54,152,038.06 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 100.5 คน และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1.5 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน รวมอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 102 คน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
   =  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
    
  
 

          คะแนนที่ได้ =  5
75000

530,902.33          =  35.39 คะแนน   

เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.3 61,971,200 601,622.14 46,887,446.74 515,246.67 54,152,038.06 530,902.33 5.00 5.00 5.00 80,000 
บาท 

บรรลุ
เป้าหมาย 

80,000 
บาท 103 112.5 102 

 

 

 =  530,902.33 บาท/คน 54,152,038.06 
102 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.3 61,971,200 601,622.14 46,887,446.74 515,246.67 54,152,038.06 530,902.33 5.00 5.00 5.00 80,000 
บาท 

บรรลุ
เป้าหมาย 

80,000 
บาท 103 112.5 102 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 4.3 เงินทนุสนับสนุนวิจยั 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 

ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 8 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน         (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 20 5.00 11 2.75 15 3.75 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 3 1.5 5 2.50 11 5.5 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศสมศ. 

0.75 1 0.75 2 1.50 - - 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImagoJoural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

1.00 10 10 7 7.00 13 13 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 2556 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 2 0.25 - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 2 0.50 - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 4 4 - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 34 17.25 20 15.50 24 22.25 

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 103 115.5 107 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
16.75 16.02 20.79 

 คะแนนท่ีได้ 510 73.16 = 8.35 5
10

16.02 =8.01 5
10

20.79 =10.39 

หมายเหต:ุ ข้อมลูไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

5 17.25 16.70 18.50 16.02 22.25  20.79 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 8 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 8 
103 115.5 107 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
5 17.25 16.70 18.50 16.02 22.25  20.79 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 8 บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 8 

103 115.5 107 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

5-1 แบบเก็บวิจัย 1 บทความวิจยั/ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 22 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 
(ตนเอง) 

กรรมการ 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 13 30 21 13 
 - เชิงสาธารณะ - 11 9  
 - เชิงนโยบาย   6  
 - เชิงพาณิชย ์ - 12 3  
 - ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ - 7 3  
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - - - - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
13 30 21 13 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับ
รวมที่ศึกษาตอ่) 

103 115.5 107 107 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

12.62 25.97 19.63 12.15 

6 คะแนนที่ได้ 520
12.62 = 

3.16 

5
20

25.97 = 

6.49 

5
20

19.63 = 

4.91 

5
20

12.15 = 

3.04
หมายเหตุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทินที่ระบุ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
6 13 12.62 30 25.97 21 19.63 3.16 5.00 4.91 รัอยละ 

20 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รัอยละ 
20 103 115.5 107 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      135 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

6 13 12.62 30 25.97 13 12.15 3.16 5.00 3.04 รัอยละ 20 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รัอยละ 
20 103 115.5 107 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

6-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งช้ีสมศ.ที่ 6 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 8 
รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2554 2555 2556 (กรรมการ) 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 
0.25 6 1.5 16 4.00 11 2.75 

2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

0.50 14 7.0 9 4.50 12 6.00 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 1 0.75 2 1.5 0 0 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 2 2.00 2 2.00 0 0 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

23 11.25 29 12.00 23 8.75 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

103 115.5 107 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2554 2555 2556 (กรรมการ) 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

7 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

10.92 10.39 8.18 

 คะแนนที่ได้ 5
10

10.92 = 5.46 510
10.39 =5.19 5

10
8.18 =4.09 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
7 11.257 10.92 12.00 10.39 9.75 9.11 5.00 5.00  4.56 ร้อยละ 8 บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

10 103 115.5 107 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
7 11.257 10.92 12.00 10.39 8.75 8.18 5.00 5.00 4.09 ร้อยละ 8 บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

10 103 115.5 107 
หมายเหตุ: ผลงานตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ เป็นของปี 2557 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคมซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงกระบวนการและกลไก การมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย ตามพันธ
กิจ หลักและวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 
2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 และ 18.2 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 

ดําเนินงาน 
ปี 2555 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม           5.00 4.25 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 5 4 5.00 4.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 4 5 5 5 5.00 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 23 ร้อย
ละ
22 

ร้อย
ละ
30 

15 39.4
7 

19 50.00 5.00 5.00 

35 38 38 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง 14   10 10 
  

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 2   5 5   
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เร่ือง 13   4 4 

  
  - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 
เร่ือง 35   38 38 

  
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 5 5 3 5.00 3.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ประเด็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว) 

ข้อ 4 4 4 1 - 2.00 - 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปี 2555 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 5 - 5.00 - 

5.3 
อัต

ลักษณ ์

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา 
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพเป็นวิทยากร ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 51.98 35     35. 53.27 - 5.00 - 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยกําหนดแผนงานการบริการ 

วิชาการในแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ปี พ.ศ.2556-2565 (5.1-1-1) และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 (5.1-1-2) เพ่ือกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
ภายในคณะที่ดําเนินการบริการวิชาการได้กําหนดเป็นแผนงานบริการวิชาการ (5.1-1-3) โดยมีศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานระหว่างผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภายนอกกับ
คณาจารย์และนักวิจัยของคณะ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําหลักสูตรบริการ
วิชาการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเพ่ือการเผยแพร่ โดยมีบุคลากรมี
ส่วนร่วมเรียนรู้และร่วมให้บริการแก่ชุมชนตามความถนัด (5.1-1-4) โดยมีระเบียบเก่ียวกับการให้บริการวิชาการ
ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-5) เพ่ือกํากับในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน (5.1-1-6) 
 

ข้อ 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 คณะเศรษฐศาสตร์มีนําการความรู้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน ดังเช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ นําความรู้ในรายวิชา 01101321 Thai Economy ภาคการเงิน มาจัดทํา
เอกสารประกอบการให้บริการทางวิชาการแก่ Deutsche Bank ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้ AEC และ
ภาคการเงิน” (5.1-2-1) หรือการนําความรู้จากการให้บริการทางวิชาการในหลักสูตร Certificate of Real 
Estate Entrepreneur มาพัฒนาปรับปรุงในรายวิชา 01110551 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการ วิชา 01110512 เศรษฐศาสตร์การจัดการ วิชา 01110553 นโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจขั้นสูง และวิชา 
01110597 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (5.1-2-2) ส่วนภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร นํา
ความรู้จากโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ เรื่อง การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้าน
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไทย มาบูรณาการกับการสอนในรายวิชา 01119461 นโยบายการเกษตร 
และวิชา 01119342 การเงินระหว่างประเทศทางการเกษตร (5.1-2-3) ภาควิชาสหกรณ์นําโครงการการจัดการ
ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ์มาบูรณาการกับวิชาการบัญชีสหกรณ์ วิชาระบบบัญชีสหกรณ์ วิชาบัญชี
สหกรณ์เพ่ือการจัดการ วิชาการจัดการสินเช่ือสหกรณ์การเกษตร และวิชาการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ (5.1-
2-4) หรืออย่างเช่น รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และเป็นผู้สอนในรายวิชา 
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ วิชาขบวนการสหกรณ์ และวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจสหกรณ์ 
ให้นิสิตได้เข้าร่วมเวทีเสวนาประจําปีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือนํากรณีศึกษามาประกอบการเรียนการ
สอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านบริการวิชาการสู่สังคม และโครงการร้านต้นแบบ Farmer Shop (5.1-2-5) เป็นต้น 
 

ข้อ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีนําการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการวิจัย โดยหน่วยงาน

ภายในคณะ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชา
สหกรณ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังเช่น 

     1) ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร นํางานวิจัยการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ในภาคตะวันตก : กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม (5.1-3-1) มาให้บริการวิชาการกับกลุ่มแม่บ้านกล้วย
กวนเพชรสมุทร (ชุมชนโรงเจ) ในโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน (5.1-3-2) ในจังหวัด
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สมุทรสงคราม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ และมีการจัดทํางานวิจัยโดยศึกษาศักยภาพและหาแนวทาง
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม และของกลุ่มควบคู่กัน 

      2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย
ผ่านกิจกรรมการฝึกงานของนิสิต โดยนําโจทย์วิจัยที่ชุมชนต้องการมาจัดทําเป็นโครงการวิจัยเพ่ือสํารวจข้อมูล
ทางเศรษฐกิจและสังคม การผลิตและการตลาดที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท้องถิ่น (5.1-3-3) 

     3) ในส่วนของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด นําองค์
ความรู้จากงานวิจัยโครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จาก
แปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน: หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ไปอบรมให้กับชาวนาในเครือข่ายของบริษัท บางซื่อโรงสี
ไฟเจียเม้ง จํากัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืน (5.1-3-4) เป็น
ต้น 

 
ข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
จากการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์

มีการจัดประเมินความสําเร็จเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป ดังเช่น 
     1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้นําการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มีการประเมินผลการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การย้อมสีหนังและการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุหนัง” และเร่ือง “การผลิตกระเป๋า
ผ้าผสมหนัง” (5.1.4.1) กับการประเมินการเรียนการสอนวิชา 01101431 (5.1.4.2) และงานวิจัย (5.1.4.3)  

      2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มีการประเมินผลความสําเร็จจากผู้รับบริการทาง
วิชาการ ของโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินความยากจนระดับท้องถิ่น โดยใช้แบบประเมินผล
เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลสําเร็จมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป (5.1-4-4) 

      3) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย จากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ นิสิต และบุคลากรสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ (5.1-4-5) 

 
ข้อ 5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ 

เรียนการสอนและการวิจัย 
 จากโครงการ “การย้อมสีหนังและการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุหนัง” และเรื่อง “การผลิตกระเป๋าผ้า

ผสมหนัง” มีการนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อไปดังเช่นจัดการอบรมให้มีระยะที่
ยาวนานขึ้น และมีการอบรมเทคนิคกระบวนการผลิตเครื่องหนังต่างๆ (5.1-5-1) หรือภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากรได้คณะกรรมการฝึกงานนิสิตช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 นําผลประเมินจากการบริการ
วิชาการในปีการศึกษา 2555 ที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงและเสนอแนะในการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยในปี 2556 (5.1-5-2) เป็นต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
5.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง      แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
5.1 5 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 5.00 4.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
1 5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ปี พ.ศ.2556-2565 
 5.1-1-2 แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556  
 5.1-1-3 แผนงานบริการวิชาการของหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 5.1-1-4 ระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมและศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 
 5.1-1-5 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 

2551 
 5.1-1-6 แบบ มก.พว.01 ขออนุมัติดําเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
2 5.1-2-1 เอกสารประกอบการบรรยายเศรษฐกิจไทย ภายใต้ AEC และภาคการเงิน กับรายวิชา 

01101321 เศรษฐกิจไทย 
 5.1-2-2 โครงการหลักสูตร Certificate of Real Estate Entrepreneur กับรายวิชาต่างๆ  
 5.1-2-3 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม ่กับรายวิชาต่างๆ  
 5.1-2-4 โครงการการจัดการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ์กับรายวิชาต่างๆ 
 5.1-2-5 รายงานประจําปีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปี 2556 และเอกสารประกอบ

รายวิชาต่าง ๆ  
3 5.1-3-1 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใน

ภาคตะวันตก : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการวิจัยประเภท 
Participatory Action Research 

 5.1-3-2 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน 
 5.1-3-3 ชุดโครงการวิจัยเรื่องการประเมินความยากจน 
 5.1-3-4 รายงานการอบรมชาวนามืออาชีพในเครือข่ายบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด 
4 5.1-4-1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การย้อมสีหนังและการผลติผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุหนัง” 

และเร่ือง “การผลิตกระเป๋าผ้าผสมหนัง” 
 5.1-4-2 การประเมินผลการสอนวิชา 01101431 
 5.1-4-3 งานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง : กรณีศึกษา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา จังหวัดนนทบุรี 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
 5.1-4-4 สรุปแบบประเมินการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินความยากจนระดับท้องถิ่น 
 5.1-4-5 ผลการประเมนิความคิดเห็นของนิสิตรายวิชา 
5 5.1-5-1 ผลการประเมนิการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การย้อมสหีนังและการผลิตผลิตภัณฑ์

จากเศษวัสดุหนัง” และเรื่อง “การผลิตกระเป๋าผ้าผสมหนัง” 
 5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการฝึกงานนิสิต ครั้งที่ 1 , 3 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
 ข้อ 1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 หน่วยงานภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีการบริการทางวิชาการจะมีการสํารวจความต้องการ 
ของผู้รับบริการเพ่ือนําผลสํารวจมากําหนดทิศทางและจัดทําแผนการให้บริการต่อไป ดังเช่น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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 1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มีสํารวจความต้องการจากครูผู้สอนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 120 
โรงเรียน (5.2.1.1) เพ่ือนําผลการสํารวจมาจัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโครงการอบรมหลักสูตร Certificate of Real Estate 
Entrepreneur ผู้จัดทําโครงการจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และสอบถามความ
ต้องการในการจัดอบรมคร้ังไปจากผู้เข้าร่วมอบรมด้วย (5.2.1.2) 
 2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรจะทําการสํารวจความต้องการของชุมชุนในพ้ืนที่
เป้าหมาย (5.2.1.3) และนําข้อมูลไปจัดทําเป็นแผนการฝึกงานของนิสิตในโครงการฝึกงานนิสิตช้ันปีที่ 3 ระดับ
ปริญญาตรี หรือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง เป็นความ
ต้องการของหน่วย (5.2.1.4) โดยขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตร
ให้กับผู้บริหารระดับสูง และมอบหมายให้ดร.ธันวา จิตต์สงวนและคณะ เป็นหัวหน้าโครงการ 
 3) ภาควิชาสหกรณ์มีการสํารวจความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพทางสหกรณ์ (5.2.1.5) 
 4) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ทําการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (กลุ่มเป้าหมาย)(5.2.1.6) 
ทั้งในรูปแบบสอบถามในการในเวทีเสวนาประจําปีของสถาบัน แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสํารวจจากผู้เข้า
รับการอบรมและการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นแล้วนําผลมากําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการของหน่วยงานและคณะ  
 
 ข้อ 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีความร่วมมือด้านการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยภาครัฐ
และเอกชนรวมทั้งชุมชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการทําข้อตกลง
ความร่วมมือทางด้านบริการทางวิชาการและจัดทําเป็นโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ (5.2.2.1) 
เช่น 
 1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่น
ที่ 1 เป็นความร่วมมือในด้านบริการวิชาการให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 20 
โรงเรียน และผู้เข้าอบรมจํานวน 40 คน  
 2) โครงการอบรมหลักสูตร Certificate of Real Estate Entrepreneur เป็นความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการกับหน่วยงานภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตรรวม 696 คน  
 3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์” เป็นความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 มีจํานวน 2 
รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 205 คน 
 4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Grassroot Economic Development Following Sufficiency 
Economy Philosophy 2013 จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 15 คน  
 5) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตรการจัดการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการ
บริหารสหกรณ์ จัดอบรมให้กับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัดเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 
ข้อมูลงบการเงินและรายงานฐานะทางการเงินและผลการเนินงานได้ มีความรู้พ้ืนฐานการจัดการระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร 
 6) โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.  (Smart 
Farmers; Smart Office) สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือการกินดีอยู่ดี เป็นความร่วมมือกับสํานักงานปฏิรูป
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ที่ดินเพ่ือการเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดย
จัดทําชุดความรู้ฯ ในใช้ในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน เป็นต้น  
 
 ข้อ 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 ในการจัดโครงการบริการทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดโครงการจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินมาประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ เช่น ประเมินด้าน
เน้ือหาเพ่ือนํามาปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (5.2-3-1) หรือประเมินการนําผล
ความรู้ของผู้อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงหรือไม่ ดังเช่น โครงการอบรมเรื่อง“เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (5.2-3-2) โครงการการ
ฝึกงานนิสิตช้ันปี 3 ปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (5.2-3-3) โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ์ของภาควิชา
สหกรณ์  (5.2-3-4) หรือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดทําแบบประเมินผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอ
สังคมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผู้รับบริการ (5.2-3-5) 
 
 ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง 
วิชาการ 
 จากผลการประเมินในโครงการบริการทางวิชาการ ผู้ดําเนินงานของโครงการจะนําผลการประเมินไป
พัฒนารูปแบบการดําเนินของแต่ละโครงการในครั้งต่อไป อย่างเช่น  
 1) โครงการอบรม “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย” นําผลการประเมินไปปรับใช้ในการดําเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 2 (5.2-4-1)   
 2) การประเมินจากโครงการการฝึกงานนิสิตฯ ปีการศึกษา 2556 นําผลการประเมินไปพัฒนาระบบ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการฝึกงานนิสิตช้ันปีที่ 3 ในปีการศึกษา2557 (5.2-4-2)   
 3) โครงการ SMART PROJECT นําผลการประเมินปัญหาและอุปสรรคมาหาแนวทางในการ 
จัดโครงการ SMART PROJECT ในรุ่นต่อไป (5.2-4-3)   
 4) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะนําผลการประเมินทุกโครงการไปปรับปรุงระบบและกลไกการ
ให้บริการให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งในเรื่องขององค์ความรู้และระยะเวลาการให้บริการ (5.2-4-4) เป็นต้น 
 
 ข้อ 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร 
ภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 หน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์จะนําความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมา 
จัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่และนําขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน (5.5-5-1) เพ่ือให้คณาจารย์และผู้สนใจได้นําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป หรือการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาในรูปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือนําประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติงานจัดทําคู่มือและเผยแพร่บนเว็บไซต์ (5.2-5-2) 
เป็นต้น 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  5.00   5.00   4  ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5  ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้

ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00  5.00    5.00 4  ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
1 5.2-1-1 โครงการ “เสรมิสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย” 
 5.2-1-2 โครงการอบรมหลักสูตร Certificate of Real Estate Entrepreneur 
 5.2-1-3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการฝึกงานนิสิต ครั้งที่ 1 
 5.2-1-4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง 
 5.2-1-5 รายงานการประชุมระหว่างภาควิชาสหกรณ์กับขบวนการสหกรณ์ ครั้งที ่1/2556 
 5.2-1-6 ผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2 5.2-2-1 แบบเก็บบริการทางวิชาการ 1 งานบริการวิชาการ 
3 5.2.3.1 แบบประเมินโครงการ Certificate of Real Estate Entrepreneur 
 5.2.3.2 แบบประเมินผลการอบรมโครงการเสริมสรา้งศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 5.2.3.3 สรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกงานนิสิตช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 
 5.2-3-4 สรุปผลแบบประเมินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ รุ่นที ่14 

หลักสูตร การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหารสหกรณ์ 
 5.2-3-5 ผลการประเมนิ Smart Farmers/กลุ่มสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร Farmers’ Market 
4 5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 5.2-4-2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการฝึกงานนิสิต ครั้งที่ 3 
 5.2-4-3 ระบบและกลไกการให้บริการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 5.2-4-4 ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (ข้อ 5.1)/รายงานฯ) 

5 5.2.5.1 เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ http://econ.eco.ku.ac.th, 
http://agri.econ.ku.ac.th, www.cai.ku.ac.th 

 5.2.5.2 รายงานการประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ 
Market  

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 5.3  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีสว่นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม       
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานพินธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน็กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชพีเป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจํา 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 35 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
เป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังน้ี   

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน (ครั้ง) 
ภายในมหาวิทยาลัย 

จํานวน (ครั้ง) 
กรรมการวิชาการ 4 1 
กรรมการวิชาชีพ 7 - 
กรรมการวิทยานิพนธ์ 4 - 
ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 42 6 
วิทยากร 50 16 
อาจารย์พิเศษ 17 3 
อ่ืนๆ 9 11 

รวม 133 37 
จํานวนอาจารย์ที่ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่นับซ้ํา) 

37 คน 20 คน 

 
ดังน้ันร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เท่ากับ 
 

=          จํานวนอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 
=      57 
     107 

 
= 53.27 
 
เมื่อแปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100 

X 100 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      147 

คะแนนที่ได้ =              ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีสว่นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
                      ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
     =       53.27 
                  35 
     =        7.61 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

5.3 51.98 53.27 5.00 5.00 35% บรรลุ
เป้าหมาย 

35% 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
5.3.1.1 แบบเก็บข้อมูลดิบ การเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์นอกมหาวิทยาลัย เป็น

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ และเป็นวิทยากร 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 22  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 2 15 10 
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 0 1 5 
3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
4 7 4 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 19 35 38 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
31.58 65.71  50.00 

  5 

X 5 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2554 2555 2556 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

31.58  

= 16.66 

5
30

65.71  

=10.95 

5
30

50.00   

=8.33 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8 6 31.58 23 65.71 15 39.47 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
22 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
30 19 35 38 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8 6 31.58 23 65.71 19 50.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
22 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 
30 19 35 38 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 

8-1 แบบเก็บบริการวิชาการ 1 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
   ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์จะดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
คือการกําหนดแผนงานการบริการวิชาการ โดยทุกหน่วยจะมีการดําเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง มี
กําหนดตัวช้ีวัดวามสําเร็จเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินผลและนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
ดังเช่น โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีการประชุมวางแผนการจัดโครงการ กําหนด
โรงเรียนเป้าหมาย กําหนดหลักสูตร/เน้ือหาที่ใช้ในการอบรมและเชิญวิทยากร มีการรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการต่อที่ประชุมภาควิชาฯ มีการประเมินผลการจัดโครงการฯ และนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาใช้ในการจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป  

 
ข้อ 2 บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 
ทุกโครงการบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์บรรลุ โครงการครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์จาก 20 

โรงเรียน มีจํานวนรวม 40 คน บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้าํหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูแ้ละดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ครูผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมการอบรม

สามารถนําความรู้ที่ได้ไปสอนและถ่ายทอดให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
 
ข้อ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถนําเทคนิคการสอน ตัวอย่างและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า

อบรมไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
 
ข้อ 5 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สร้างคณุค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
การพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประโยชน์ด้านการ

เรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้

ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้

ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 5.00 5.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
หมายเหตุ: การบรรลุเป้าหมายตามแผนไมถ่ึงร้อยละ 80 (เกณฑ์ข้อ 2) และการดําเนินกิจกรรมยังขาดความ
ต่อเน่ือง (เกณฑ์ข้อ 3) 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 9-1-1 โครงการ “เสรมิสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย” 
 9-1-2 แบบประเมินผลการอบรมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
 9-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร ์
2 9-2-1 ผลการประเมนิโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
3 9-3-1 ผลการประเมนิโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
4 9-4-1 ผลการประเมนิโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
5 9-5-1 ผลการประเมนิโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เศรษฐศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
    ประเด็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเมินตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ 1  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการบริหารจัดการคณะที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อาทิ
เช่น การรณรงค์การประหยัดพลังงาน การลดการใช้กระดาษโดยพยายามลดต้นทุนของกระดาษลง อีกทั้งยัง
สนับสนุนการใช้ระบบ e-meeting ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (18.1-1-1) ซึ่งคณะได้นํานโยบายดังกล่าวมาดําเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
ระบบโครงการลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย (18.1-1-2) มีการแต่งต้ังคณะทํางานลดการใช้พลังงานภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ (18.1-1-3) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ติดตามและรายงานการผลการดําเนินงานเพ่ือต่อ
มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กําหนด (18.1-1-4) นอกจากน้ีคณะยังมีการจัดทําโครงการลดการใช้พลังงานภายใน  
คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสร้างจิตสํานึกร่วมกันของบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ในการช่วยลดปริมาณการใช้
พลังงานต่างๆ (18.1-1-5) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

18.1 4 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 4.00 4.00 2.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 18.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 18.1-1-2 คู่มือการใช้งานระบบโครงการลดการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 18.1-1-3 คําส่ังคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 98/2557 เร่ืองแต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงงาน  
 18.1-1-4 www.eces.psd.ku.ac.th 
 18.1-1-5 โครงการลดการใช้พลังงาน เลขท่ีโครงการ 32/2557 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  

ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเมินตนเอง เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1  มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ดําเนินงานโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีการดําเนินงานโครงการที่มี
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย ตามวงจรคุณภาพเพ่ือการช้ีนํา ป้องกันและแก้ปัญหาของ
สังคม ดังน้ี 

(1) โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ดําเนินการโดยมีโรงแรมสวนสามพราน
เป็นแกนนํา ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานที่มีที่มาจากปัญหาเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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คนในชุมชนต้องเผชิญหน้า การแก้ปัญหาเชิงระบบด้วยการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ได้นํามาสู่การกําหนดปณิธานร่วมว่า“ภาคีทุกคนต้อง
เข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่การกินดี
อยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า” และใช้ “ตลาดสุขใจ” เป็นกลไกการเรียนรู้และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันนอกจากตลาดสุขใจจะเป็นที่กล่าวขานโดยกลุ่มผู้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่าง
กว้างขวางแล้ว ยังเห็นพลังของภาคีในชุมชนที่มีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

“ตลาดสุขใจ” เป็นโมเดลของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชน ภายใต้แนวคิดการพ่ึงพาและ
ช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ ทําให้เกษตรกรในอําเภอสามพรานเปลี่ยนความคิดจากการผลิตที่ใช้สารเคมี
มาเป็นการผลิตแบบอินทรีย์ จนได้รับโอกาสในช่องทางตลาดที่กว้างขึ้น ผลตอบแทนดีขึ้นจากระบบจัดการของ
ตลาดซึ่งบริหารงานโดยสมาชิกร่วมกันแบบสหกรณ์ 

โครงการตลาดสุขใจเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ทดลองสร้างโมเดลการทําธุรกิจแนวใหม่ที่พิสูจน์ได้ถึง
ความสําเร็จที่น่าสนใจและจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของตลาดสุขใจและสวนเกษตรอินทรีย์ มีส่วนร่วมฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเท่ียวเรียนรู้แง่มุมของวิถีเกษตรท่ี
ผลิตพืชผลปลอดภัยต่อการบริโภค อาจกล่าวได้ว่า “ตลาดสุขใจ”เป็นตัวแบบของการขับเคล่ือนการพัฒนาที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนําการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการยกระดับขีดความสามารถของชุมชน และ
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของการแบ่งปัน และสร้างสรรค์ของภาคี ที่มีกระบวนทัศน์กว้างไกลและใส่ใจชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (18.2-1-1) 

 

(2) โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
โครงการวิจัยเร่ิมจากปี 2549 ที่มุ่งไปที่การศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาราคาข้าวตกตํ่าในกลุ่ม

เกษตรกรทํานาอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์  IFOAM  ในจังหวัดยโสธร  จํานวน108 คนซึ่งเป็น
สมาชิกของมูลนิธิธรรมะร่วมใจ กระบวนการวิจัยเป็นไปภายใต้ทีมนักวิจัยที่เข้าไปในฐานะพ่ีเลี้ยง โดยใช้ชุดความรู้
ที่เรียกว่า “กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม:VN&F Platform” ผ่านกลไกการจัดการความรู้
แก่ชาวนากลุ่มเป้าหมายภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน้ัน กลุ่มชาวนาดังกล่าวได้ออกแบบ 
“ระบบธุรกิจข้าวคุณธรรม” ที่เช่ือมโยงตั้งแต่ กระบวนการผลิต มาตรฐาน IFOAM และเง่ือนไขคุณธรรม การ
รับรองมาตรฐาน การแปรรูป บรรจุหีบห่อ การจัดจําหน่ายร่วมกับภาคีพันธมิตรธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ข้าว
คุณธรรม ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  

การประเมินผลการดําเนินงานเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ในปีแรก (ปีการผลิต 2549) ช้ีให้เห็นว่ากลุ่ม
ชาวนาที่ผ่านการผลิตมาตรฐาน “ข้าวคุณธรรม” สามารถขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าตลาด ร้อยละ 30 และข้อสรุป
ในเวทีถอดบทเรียนได้นํามาซึ่งปฏิญญาชาวนาคุณธรรมขึ้น เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงร่วมของชาวนาเพ่ือนําไปสู่การ
ยกระดับคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแก่ “ข้าวคุณธรรม” บนการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 

 
การดําเนินงานต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันน้ัน “ข้าวคุณธรรม” กลายเป็นตํานานของกลุ่ม

ชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ที่ลุกขึ้นมา “บริหารจัดการโซ่อุปทาน” โดยมีการวางแผนธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม ซึ่งได้
นําไปสู่ความสําเร็จ ทั้งการแก้ปัญหาราคาข้าวตกตํ่า การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างแบ
รนด์ข้าวคุณธรรมผ่านกลไกสภาผู้บริโภคและภาคีพันธมิตรธุรกิจและการจัดสรรผลประโยชน์คืนสู่สมาชิกชาวนา
ผ่านกลไก “กองบุญหนุนเก้ือ” เพ่ือเป็นสวัสดิการและการสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างย่ังยืนแนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ที่สําคัญที่กลุ่มชาวนาคุณธรรมดําเนินการ คือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ที่มี Yield ต่อไร่สูงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
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การพัฒนา อาทิ ข้าวพันธ์ุสีลาภรณ์ การดําเนินการธนาริยาคาร เพ่ือจัดเก็บและกระจายพันธ์ุข้าวปลูกแก่กลุ่มชาวนา
และชุมชนการลดต้นทุนการผลิตกลุ่มชาวนาคุณธรรมได้พัฒนาระบบการผลิตและจําหน่ายปุ๋ยเม็ดแก่ภาคีชาวนา
และสถาบันเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยเม็ดแก่ผู้สนใจการแปรรูป
ผ่านโรงสีดาวกระจายทั้ง 8 ศูนย์ ตามหมู่บ้านทําให้ลดต้นทุนการแปรรูปและยังก่อให้เกิดการจ้างงานในกลุ่ม
แม่บ้านที่เข้ามาช่วยคัดแยกข้าวบรรจุถุง ก่อให้เกิดรายได้เสริมและสังคมเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลไปสู่
การจัดต้ังร้านค้าชุมชนเพ่ือรณรงค์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในชุมชนก็เป็นอีก
แนวทางหน่ึงที่จะสอดแทรกแนวคิด เรื่องความมั่นคงทางอาหารแก่คนในชุมชน 

 
ปัจจุบันข้าวคุณธรรม จําหน่ายทั้งในลักษณะขายตรงผ่านอินเตอร์เน็ต จําหน่ายผ่านเครือข่ายไปรษณีย์

ไทย เครือข่ายคนกินข้าวเก้ือกูลชาวนา ร้าน Farmer Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการซื้อข้าวจาก
ชาวนา ร้านขายยากรุงเทพ และเครือข่ายร้านค้าชุมชน เดอะมอลล์กรุ๊ป และสยามพารากอนและออกบู้ท
เผยแพร่เรื่องราวและขายข้าวคุณธรรม ในงานเทศกาลต่างๆ เป็นประจํา  ได้แก่  งานเกษตรแฟร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานโอทอป นอกจากจะเป็นการติดตามแบรนด์ข้าวคุณธรรมแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้
เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้เรียนรู้เรื่องราวของวิถีชาวนา
คุณธรรมอีกด้วย 

 
ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต “ข้าวคุณธรรม” เป็นต้นแบบของวิถีชาวนาที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างอาชีพ

และช้ีวัดได้อย่างลงตัว อีกทั้งได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถสร้าง Trust แก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง โดยมี
หน่วยงานรัฐและสถาบันเกษตรมากมาย นําไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับ คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้สนใจอย่าง
กว้างขวางซึ่งอาจสรุปได้ว่า “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม” เป็นตัวแบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่ช้ีให้เห็นการสร้างสรรค์
วิถีชีวิตชาวนา โดยใช้กลไกของกลุ่ม/องค์กรชาวนาในการเสริมพลัง ซึ่งกันและกัน ทําให้ชาวนาก้าวข้ามความ
เหลื่อมล้ํา ไปสู่การยกระดับการสร้างอํานาจการต่อรองให้เกิดความเป็นธรรม เพ่ือการยืนหยัดในอาชีพการทํานา
อินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีวิถีชีวิตที่มีความสุขแล้วยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าช่ืนชม (18.2-1-2) 

 
ข้อ 2 บรรลเุปา้หมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการดําเนินงานโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

พบว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (18.2-2-1) 
 

ข้อ 3 มีประโยชน์และสรา้งคณุค่าต่อคนในชุมชน 
โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ก่อให้เกิดคุณค่าต่อ

คนในชุมชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาเร่ืองมลพิษและสิ่งแวดล้อม จนเกิด
เป็นศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ และศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม และได้ขยายผลชุดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่
ใกล้เคียง เกษตรกรพ้ืนที่อ่ืน ๆ และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง (18.2-3-1) 

 
ข้อ 4 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
การดําเนินการโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมน้ัน 

ก่อให้เกิดการฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตรที่ผลิตพืชผลปลอดภัยต่อการบริโภค 
สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอินทรีย์และสปา นอกจากน้ียังส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิต
ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการบริโภคของผู้บริโภค และคุณภาพชีวิตของตนเอง (18.2-4-1) 
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ข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
การดําเนินการโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โดยใช้ตลาดสุขใจเป็นกลไกในการสร้างทางเลือก

ให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จนได้รับ
รางวัลธุรกิจเพ่ือสังคมแห่งเอเชีย (AREA Award) จากองค์กรกลางของธุรกิจช้ันนําส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม
(18.2-5-1) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ที่ยึดหลักการบริหารจัดการสินค้าท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน (18.2-5-2) รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีคุณค่าสหกรณ์ 
แห่งปี 2556 ที่มีอัตลักษณ์สหกรณ์และแสดงให้เห็นคุณค่าของการเป็นธุรกิจฐานสังคมอย่างแท้จริง (18.2-5-3)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

18.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 18.2-1-1 โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน/คู่มอืการสร้างสรรค์นวัตกรรมนําการ

เปลี่ยนแปลง 
 18.2-1-2 โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม/คู่มือการสร้างสรรค์นวัตกรรมนําการ

เปลี่ยนแปลง 
2 18.2-2-1 แผนการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและแผนการขับเคลื่อน

โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
3 18.2-3-1 สรุปโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและโครงการเครือข่ายคุณคา่ข้าวคุณธรรม 
4 18.2-4-1 สรุปโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานและโครงการเครือข่ายคุณคา่ข้าวคุณธรรม 
5 18.2-5-1 รางวัล AREA Award / รางวัลกินรี / รางวัลองค์กรที่มีคณุค่าสหกรณแ์ห่งปี 2556 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ศนูย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ส่วนของตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงกระบวนการและกลไกการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ และ
สอดรับกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหน่วยงาน
กําหนด   
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งช้ี 
สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 
ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปปีฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม            4.67 3.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 4 4 5 3 5.00 3.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 3 4.00 3.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีแผนรองรับการดําเนินงานทั้งในระดับคณะระดับภาควิชา และระดับหน่วยงาน

สนับสนุนภายในคณะ ซึ่งมีการระบุในแผนปฏิบัติงานประจําปี ด้านการทํานบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-1) และ
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดกิจกรรม
และนําไปสู่การดําเนินงานตามแผน (6.1-1-2) 

 
 ข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน จํานวน 7 กิจกรรม และบูรณาการกับกิจกรรมนิสิตจํานวน  13 กิจกรรม รายละเอียดดังตาราง
สรุปโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิตประจําปีการศึกษา 2556 (6.1-2-1)   

  
 ข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยมีการ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (6.1-3-1) และเว็บไซต์ของคณะ www.eco.ku.ac.th (6.1-3-2)  
 
 ข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะมีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ดังน้ี 

- มีจัดทํารายงานสรุปผลสําเร็จของโครงการช้ีแจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557 โดยนิสิตทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษให้ระดับความพึงพอใจในโครงการที่ 3.51 และ 4.13 ตามลําดับ (6.1-4-1) 

- มีการจัดทํารายงานสรุปการประเมินผลของโครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที่ 
วิชา 01101443 Economics of Poverty & Inequality โดยได้รับผลการประเมินในภาพรวมท่ี 4.50 (6.1-4-2) 

-มีการจัดทํารายงานสรุปและประเมินผลของโครงการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดทําโดยนิสิตภาควิชาฯ (6.1-4-3)   
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 ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ “ค่ายศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตในชนบท
นอกสถานที่ วิชา 01101443 Economics of Poverty & Inequality ของนิสิต ทางอาจารย์ผู้สอนมีแผนในการ
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม โดยในการทัศนศึกษาครั้งต่อไป จะลดเวลาการทํากิจกรรมที่วัดหนองป่าพงและวัดป่า
นานาชาติลง และเพ่ิมเวลาให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นเพ่ือความเหมาะสม (6.1-5-1)  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยในการจัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด
ของวิชาหลักการตลาดสินค้าเกษตรประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 
ได้มีการนําผลการประเมินและผลการวิจัยในช้ันเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านไปแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้กิจกรรม
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น (6.1-5-2)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 6 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 5.00  5.00  3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 

หมายเหตุ: คณะไม่ได้ทําการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต (เกณฑ์ข้อ 4) และการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตไม่ชัดเจน (เกณฑ์ข้อ 5) 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 6.1-1-1 แผนปฏิบัติงานประจําปี ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ ของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2 6.1-2-1 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นําไปบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตประจําปีการศึกษา 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
3 6.1-3-1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 6.1-3-2 เว็บไซต์ของคณะ www.eco.ku.ac.th 
4 6.1-4-1 ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน 2556 
 6.1-4-2 โครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที่ วิชา 01101443 (หน้า 7) 
 6.1-4-3 รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 
5 6.1-5-1 โครงการค่ายศึกษาวิธีการดําเนินชีวิตในชนบทนอกสถานที่ วิชา 01101443 (หน้า7) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
 6.1-5-2 รายงานผลการวิจัยในช้ัน วิชา หลักการตลาดเกษตร (01119331) ของภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
6 - - 
ที่มาของข้อมูล: งานบริหารและธุรการ , ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นางกัญญา รัตนวราหะ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเน่ือง 
  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (10-1-1) และมีแผนงานรองรับ

การดําเนินงานท้ังในระดับคณะ และภาควิชา และแผนปฏิบัติงานประจําปีด้านทํานุบํารุงและศิลปวัฒนธรรม 
(10-1-2) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  คณะทํางานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมี
หน้าที่ในการจัดเตรียมงาน กําหนดรูปแบบของงานเพ่ือให้โครงการ/กิจกรรม ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ และในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรม
น้ันๆ ด้วย (10-1-3) 
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 ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ ดังรายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลดิบ
ที่ 1.2 (10-2-1) 
 
 ข้อ 3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย่างต่อเนื่อง 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ดังรายละเอียดแฟ้มโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
(10-3-1) 
 
 ข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2557  ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก (10-4-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

10 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 3.00  3.00  4.00  4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

10 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00  3.00  3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
หมายเหตุ: การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละ 80 (เกณฑ์ข้อ 2) และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขา
สื่อมวลชนเพ่ือเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ไม่ใช่รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เกณฑ์ข้อ 5)  
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 10-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1.1.3) 
 10-1-2 แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2556 

 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 6.1-1-1) 
 10-1-3 แฟ้มโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 10-2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบที่ 1.2 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
3 10-3-1 แฟ้มโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ้างอิงเอกสาร

หมายเลข 10-1-3) 
4 10-4-1 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 - - 

ที่มาของข้อมูล: งานบริหารและธุรการ , งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ , งานบริการการศึกษา ,  
งานนโยบายและแผน  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: นางกัญญา รัตนวราหะ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (ใช้ขอ้มูลจากกองแผนงาน) 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 การมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
บุคลากรของสํานักงานเลขานุการทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน ในการจัดประเพณี
สืบสานวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ (2.3-1-1) เช่น คณะกรรมการประเพณีวันสงกรานต์  

 

ข้อ 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยอาคารสถานที่ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการและดูแล
ความเรียบร้อย ในการบริหารและจัดการอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ ให้สะอาด เรียบร้อย และมี
ความปลอดภัย เพ่ือพร้อมให้บริการต่างๆ แก่บุคลากรภายในคณะ และนิสิต ตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับ
คณะฯ (2.3-2-1) 



 162 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 

ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ คณะฯ ได้ติดต้ังถังดับเพลิง และกล้องวงจรปิดภายในอาคาร
ทุกอาคาร บริเวณลานแสดสนนนทรีและอาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบการ
ทํางานของลิฟท์ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยของ
เอกชนเพ่ือทําหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบคณะฯ  

ด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะและการตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ คณะฯ ได้ดําเนินการจ้าง
แม่บ้านทําความสะอาดจากบริษัทเอกชน เพ่ือทําหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนํ้า 
ห้องสํานักงาน และพ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ และในปีการศึกษา 2556 มีการติดต้ังอุปกรณ์ฆ่าเช้ือโรคโถสุขภัณฑ์
และปรับปรุงคุณภาพของกระดาษเช็ดมือ 

 
ข้อ 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะฯ เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก
ย่ิงขึ้น ดังเช่น มีสวนป่าภายในอาคารปฏิบัติการ และปลูกต้นไม้ตามระเบียงอาคารแต่ละช้ัน จัดสถานที่น่ังพัก
สําหรับนิสิตภายในอาคารและลานแสดสนนนทรี ตลอดจนทําการปรับปรุงแนวต้นไม้บริเวณด้านหน้าของอาคาร
พิทยาลงกรณ และปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณลานแสดสนนนทรี (2.3-3-1) 

 
ข้อ 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
คณะฯ มีพ้ืนที่บริเวณห้องโถงช้ัน 2 ห้องอเนกประสงค์ช้ัน 7 ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 

นอกจากน้ันยังมีพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์สําหรับให้นิสิตจัดกิจกรรม เช่น การต้ังซุ้มแสดงความยินดีงาน
พระราชทานปริญญาบัตร งาน Open House, การประกวดแผนการตลาดสินค้าเกษตร, Agribusiness Day 
และ AgribusinessTalk เป็นต้น (2.3-4-1) 

 
ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   
จากสรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร คณะ/ สํานัก/ สถาบัน ของกอง

แผนงาน มก. ผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม       
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ีย 3.65 จากจํานวนผู้ประเมิน 5 คน ผลการประเมินโดยนิสิต มีค่าเฉล่ีย 4.11 จากจํานวนผู้ประเมิน 1,058 
คน ทั้งน้ีภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจในตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11 มีค่าเฉล่ียรวม 4.11 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      163 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
1 11-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  
2 11-2-1 ภาพแสดงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และการ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ พ้ืนที่โดยรอบของคณะฯ 
3 11-3-1 ภาพบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการ ลานแสดสนนนทรี และพ้ืนที่โดยรอบของ

คณะฯ 
4 11-4-1 ภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ 
5 11-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2556 จากกองแผนงาน มก. 
ที่มาของข้อมูล: งานบริหารและธุรการ และ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: นางสุชาดา หงษ์ทอง 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: นางสุชาดา หงษ์ทอง 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
   

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและภาวะผู้นํา กระบวนการและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับ
บุคคล การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของหน่วยงาน และการสนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 
 
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ.        
4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.75  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ี สมศ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน มหาวิทยาลัยกําหนดให้ไม่ต้องมี
การประเมินแต่ให้รายงานผล ตามบันทึกสาํนักงานประกันคุณภาพ มก. ศธ0513.10118/0520 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 

 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน  
ปีปฏิทิน 2556 

ผลการประเมิน  
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ     4.75 3.75 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 6 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู ้ ข้อ 4 4 5 3 5.00 3.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 3 4 4.00 4.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 4 5.00 3.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.51 3.51 ไม่ประเมิน - - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทศิทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
คณะเศรษฐศาสตร์มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ (7.1-1-1) ซึ่ง

คณะกรรมการประจําคณะได้รับการช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อาทิเช่น ข้อบังคับ
ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย่าง
ครบถ้วน (7.1-1-2) โดยในปีการศึกษา 2556 มีการจัดประชุมเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (7.1-1-3) 
และคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า (7.1-1-4)  

 
ข้อ 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
ในการบริหารงานของผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดี และคณะผู้บริหาร (7.1-2-2 - 7.1-2-2) ได้

ดําเนินงานตามนโยบายการการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 (7.1-2-3) และมีการแต่งต้ัง



 166 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ (7.1-2-4) เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ 2556-2560 (7.1-2-5) ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณบดี แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย แผนแม่บทตามกรอบอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม นโยบายและทิศทางในการบริหารงานของ
คณะอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย(7.1-2-6) ตาม
พันธกิจ ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มีการจัดประชาพิจารณ์แผน
ยุทธ์ศาสตร์ (7.1-2-7) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และนําแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเว็บไซด์ (7.1-2-8) 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือมอง
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันของกลยุทธ์ต่างๆ ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (7.1-2-10) นอกจากน้ี คณะฯ ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี (7.1-2-11) ที่สอดคล้องกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้คณะสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม โดยมีการเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการให้ที่ประชุม
กรรมการประจําคณะคร้ังที่ 3/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 (7.1-2-12) เพ่ือรับรองก่อนนําเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ นอกจากน้ี
ยังมีการผลักดันให้มีการนําระบบสารสนเทศอิเลคทรอนิกส์ มาใช้เพ่ือการจัดทําเอกสารการประเมินคุณภาพและ
เป็นฐานข้อมูลของผู้บริหารเพ่ือใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ อาทิ ระบบฐานข้อมูล online ต่างๆ ที่ใช้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยและระบบสารสนเทศที่คณะจัดหา ได้แก่ ระบบ FIS (7.1-2-12) และโปรแกรม SAR Online 
(7.1-2-13) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสํานักงานวิทยาเขตศรีราชาเพ่ือนํามาใช้ร่วมกับระบบ FIS เป็นต้น 

 
 ข้อ 3 ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
ในปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารจะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงาน

ประจําปีของคณะ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (7.1-3-1) นอกจากน้ียังมีการรายผลการ
ดําเนินของคณบดีต่อมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (7.1-3-2) มีการติดตามการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายในคณะ เช่น การรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการ (7.1-3-3) เพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนิน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารถึงแผนงานและผลงานของผู้บริหารไปสู่
บุคลากรท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย หรือการเข้าร่วมรับฟังผลการ
ประเมินคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน (7.1-3-4) นอกจากน้ีท่านคณบดีได้ให้ความสําคัญและเข้าร่วมรับฟัง
ข้อเสนอของกรรมการฯ ที่ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหน่วยงานภายในคณะ  

 
ข้อ 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน

และดําเนินในโครงการ/กิจกรรมการต่างๆ (7.1-4-1) ประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ (7.1-4-1) ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้า

หน่วยงานภายในคณะ และเลขานุการ รวมทั้งการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
2) คณะกรรมการประจําหน่วยงาน (7.1-4-2) ประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สํานักงานเลขานุการ และโครงการนานาชาติ 
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ในปีการศึกษา 2556 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รวม 12 ครั้งโดยมีวาระต่าง ๆ จากทุก
หน่วยงานเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและนําไปสู่การปฏิบัติของบุคลากร
ต่อไป และผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร 
โดยมีการจัดประชุมบุคลากร ดังเช่น การจัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์คณะ (7.1-4-3) เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2557 และการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 (7.1-4-4) เป็นต้น 

 
ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ ในโครงการจัดการความรู้เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง (7.1-5-1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษรุ่นเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการดําเนินงานรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (7.1-5-2) โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้งาน Google Apps เพ่ือ
การบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน (7.1-5-3) เพ่ือให้บุคลากรภายในคณะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติงาน นอกจากน้ีผู้บริหารได้ถ่ายทอดความรู้ก่อให้เกิดพัฒนาผู้ร่วมงานผ่านการแสดงทรรศนะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ (On the job training) การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2557 (7.1-5-4) การจัดประชุมช้ีแจงกลุ่มย่อยตามองค์ประกอบ ประจําปีการศึกษา 2556 (7.1-
5-5) เป็นต้น  

 
ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
 ในการบริหารงานคณะ ผู้บริหารจะคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยทั้ง 10 ข้อ ประกอบด้วย  

1) หลักประสิทธิผล กล่าวคือ ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีการระบุเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงาน
มาตราฐานผ่านการส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน นอกจากน้ียังมีการกระตุ้นให้เกิดการดําเนินงานบรรลุผลตามแผนที่ระบุไว้ มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองดังแสดงรายละเอียดในองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

2) หลักประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดภายใน
คณะให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยพยายามลดต้นทุนต่างๆ อาทิ ลดการใช้พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล
และของมหาวิทยาลัย ลดต้นทุนการใช้กระดาษผ่านการเปลี่ยนแปลงมาใช้กระดาษสีนํ้าตาลซึ่งมีต้นทุนตํ่ากว่า 
พยายามเพ่ิมรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการภายใต้บริบทที่ปัจจัยภายนอกไม่มีความสงบและงบวิจัย
ของหน่วยงานของรัฐลดลงในภาพรวม มีการคํานึงถึงผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น นิสิตปัจจุบัน ศิตย์เก่า 
ผู้ปกครองของนิสิต และผู้ใช้บัณฑิตเป็นต้น นอกจากน้ี ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดการศึกษานานาชาติ      
มีการผลักดันให้มีศูนย์การศึกษานานาชาติที่มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียน      
การสอน หลักสูตรและการให้บริการ ผู้บริหารเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา
มีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ภายในคณะให้มีเหมาะสม 
ความสวยงาม สะอาด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่สนับสนุนในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายใน
คณะ นอกจากน้ีผู้บริหารยังคํานึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม มีการส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างผลงานวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับชาติ
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และนานาชาติ ลงไปถึงระดับชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน ในการบริหารงานผู้บริหารยังให้
ความสําคัญในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารงานจะดําเนินงานตามข้ันตอนของทางราชการ มีการจัดทํา
งบประมาณและบริหารเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบโดยจัดทําเป็นแผนการใช้งานทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําคณะทุกเดือน ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากน้ีผู้บริหารยังกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยัง
ผู้บริหารในระดับถัดๆ ไป เช่น หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานภายในคณะ เพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมทั้งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ทําหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจให้สําเร็จลุล่วง พร้อมทั้งให้มีการรายผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือนําผลไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป ในส่วนของบุคลากร ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดังเช่น การ
สร้างแผนยุทธศาสตร์คณะ จะให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าร่วม
การประชาพิจารณ์ เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้บทบาทหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการไปพร้อมกับคณะ นอกจากน้ีการ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร คือการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของการพัฒนาตามสาย
งานและตามความจําเป็น เช่นการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น  

3) หลักการตอบสนอง ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดของเวลา มีการ
ติดตามเอกสารท่ีมีการดําเนินการล่าช้า กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังลดความผิดพลาดในการดําเนินการต่างๆ 
ทั้งด้านการจัดการเอกสารสํานักงาน ด้านการเรียนการสอนที่มีการต้องจัดการเรื่องห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ด้านสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการ อาทิการปรับปรุง/ดูแลรักษาห้องสุขาให้มีความสะอาด รวมถึงด้านการ
ให้บริการวิชาการที่จัดให้กับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการภายในคณะ เป็นต้น 

4) หลักภาระรับผิดชอบ คณบดีแสดงอออกถึงบทบาทของผู้นําที่มีความรับผิดชอบต่อบุคลากรในองค์กร
และต่อสังคม พยายามขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ ตามนโยบายที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการประเมินผลผู้บริหารของคณะท่านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

5) หลักความโปร่งใส การบริหารงานของคณะดําเนินไปด้วยความโปร่งใส และดําเนินการตามกฎเกณท์
ของมหาวิทยาลัยกําหนด และหรือดําเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังกําหนด มีการดําเนินการด้าน
การตรวจสอบภายใน และมีกระบวนการนําเสนอข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุมประจําคณะและมหาวิทยาลัย 

6) หลักการมีส่วนร่วม การบริหารงานของคณะยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
ตามแนวคิดที่ว่า ร่วมคิดร่วมทํา อีกทั้งมีค่านิยมองค์กรที่ระบุไว้ชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ว่า “ซื่อสัตย์ รักองค์กร 
มององค์รวม ร่วมทํางาน” ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวเร่ิมต้ังแต่กระบวนการจัดทําแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ติดตามและประเมินผลตามแผนงานผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาการ
สื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยมีผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาการสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ดังกล่าว อีกทั้งยังมีการประชุมบุคลากรของคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร
ในคณะทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ แบบที่เป็นทางการประกอบด้วยโครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากรของคณะและของภาควิชา แบบท่ีไม่เป็นทางการประกอบด้วยการทานข้าวร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพบปะ
พูดคุยปรับทัศนคติในการทํางานร่วมกันทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยงานย่อยภายในคณะเวียนกันเป็น
เจ้าภาพตามหลักการมีส่วนร่วม 

7) หลักการกระจายอํานาจ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและของคณะตาม พรบ. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นโครงสร้างแบบภาควิชาเพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจและเกิดความสมดุลของ
อํานาจการบริหารอยู่แล้ว แต่ในคณะได้เพ่ิมระบบและกลไกการกระจายอํานาจผ่านการดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆของคณะ 
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8) หลักนิติธรรม ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานให้เกิดความเป็น
ธรรม หลีกเลี่ยงการดําเนินงานสองมาตรฐานเพ่ือให้เกิดการลดความขัดแย้งในองค์กร ทําให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปอย่างราบร่ืนไม่ประสบปัญหา 

9) หลักความเสมอภาค ที่เน้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ มีการจัดที่จอดรถให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีปัญหาด้านร่างกาย เป็นต้น 

10) หลักฉันทามติ การบริหารงานของคณะเน้นการหาข้อตกลงร่วมกันผ่านที่ประชุมของกรรมการชุด
ต่างๆ แล้วส่งข้อมูลต่อมาตามโครงสร้างการบริหารและสายบังคับบัญชาในองค์กร  

นอกจากน้ีการประเมินหัวหน้างานด้านต่างๆของคณะได้มีการนําหลักเกณท์ด้านธรรมาภิบาลเป็นเกณท์
การประเมินส่วนหน่ึงด้วย 
  

ข้อ 7 คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินผู้บริหารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (7.1-7-1) และแจ้งไปยังหน่วยงานภายในคณะเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาตามข้อเสนอแนะ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.1 5 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.1 5 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 3.00 5.00 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 7.1-1-1 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องรายช่ือผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะ

เศรษฐศาสตร ์
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังกรรมการประจําคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7.1-1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2543  
 7.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประจําปีการศึกษา 2556 
 7.1-1-4 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
2 7.1-2-1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที ่2/56 เรื่องแต่งต้ังคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
 7.1-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 402/2556 เรื่องแต่งต้ังรองคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร ์
 7.1-1-3 นโยบายนโยบายการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 
 7.1-2-4 คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร ์
 7.1-2-5 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ 2556-2560 
 7.1-2-6 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยตามพันธกิจ   
 7.1-2-7 การจัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธ์ศาสตร์  
 7.1-2-8 www.eco.ku.ac.th 

 7.1-2-9 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 
 7.1-2-10 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 
 7.1-2-11 ระบบ Faculty Information System (FIS) 
 7.1-2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557 
 7.1-2-13 ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 7.1-2-14 ระบบ Faculty Information System (FIS) 
 7.1-2-15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพ ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  
3 7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ อ้างถึงเอกสารที่ 7.1-1-3 
 7.1-3-2 รายผลการดําเนินของคณบดี รอบปีที่ 1 ระหว่าง 29 มกราคม 2556 – 28 มกราคม 

2557 
 7.1-3-3 สรุปรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการ ปีงบประมาณ 2556   
 7.1-3-4 ภาพการเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร ์

ประจําปีการศึกษา 2556 
4 7.1-4-1 ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องรายช่ือผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะ

เศรษฐศาสตร ์
 7.1-4-2 รายช่ือคณะกรรมการประจําหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
 7.1-4-3 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์คณะ

เศรษฐศาสตร ์
 7.1-4-4 สรุปการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําปี 2557 
5 7.1-5-1 โครงการจัดการความรู้เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง  
 7.1-5-2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการดําเนินงานรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 
 7.1-5-3 โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้งาน Google Apps เพ่ือการบริหาร

จัดการเอกสารร่วมกัน 
 7.1-5-4 สรุปสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปี 2557 
 7.1-5-5 ประชุมช้ีแจงกลุ่มย่อยตามองค์ประกอบ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
6 - - 
7 7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ที่มาของข้อมูล: คณะผู้บริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะ/ งานบริหารและธุรการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.อังสนา สุกจั่น 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.กันทิมา จนัทร์อําไพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลกัษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการกําหนดแผนการจัดการความรู้ไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได้ ปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม (7.2-1-1) และถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการจัดการความรู้ตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการ 
(7.2-1-2) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดเก็บองค์ความรู้ที่อยู่ใน
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บุคลากรเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในรุ่นต่อๆ ไป และเพ่ือการพัฒนาให้คณะไปสู่สถาบันการเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 
2556 มีประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (7.2-1-3) ดังน้ี 
 
 ลําดับที่  ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านการผลิตบณัฑิต/การเรียนการสอน  

1 โครงการสนับสนุนการจดัทําตําราวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองต้น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร 

2 โครงการจัดการองค์ความรู้หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรธรุกจิเกษตรสู่สากล 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร 

ด้านการวิจัย  
1 โครงการ Brown Bag Seminar ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
2 How to publish in a good academic journal? ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
3 โครงการสัมมนา“เสวนาพารู”้(ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และทรัพยากร 
 ด้านบริหารจัดการ  

1 Team Building Forum สถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผน   
สํานักงานเลขานุการ 

3 การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงเพือ่จัดทาํแผนบริหารความเส่ียง สํานักงานเลขานุการ 
4 การใช้โปรแกรม Google Apps เพื่อการบรหิารจัดการเอกสารร่วมกัน สํานักงานเลขานุการ 

 
ข้อ 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ

วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะในแต่ละโครงการ

อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถนําความรู้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง (7.2.2.1) เช่น  
- โครงการสนับสนุนการจัดทําตําราวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเบ้ืองต้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์

ผู้สอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรเบ้ืองต้น (01119111) นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
นิสิตภาควิชาสหกรณ์ รวมทั้งอาจารย์ในภาควิชาฯ ทุกคน  

- โครงการ How to publish in a good academic journal กลุ่มเป้าหมายคณาจารย์ นิสิต และ
ผู้สนใจ  

- Team Building Forum กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนและโครงการของทุกหน่วยงานภายในคณะ เป็นต้น 
 
ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

ในปีการศึกษา 2556 มีการแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ทักษะหรือ
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดและเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ดังเช่น  
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 - โครงการจัดการความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรเพ่ือผลิตตําราวิชาหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
เบ้ืองต้น เป็นจัดระดมสมองระหว่างผู้เขียนตําราซึ่งเป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงอย่างดีกับอาจารย์กับ
อาจารย์ผู้สอนหลักวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (รุ่นใหม่) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับประเด็นเน้ือหาที่สําคัญ
ประเด็นความรู้แต่ละด้านเพ่ือจัดเป็นตําราที่จะใช้ต่อไป (7.2.3.1) 

- ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนและคุณภาพสูงสุด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (KU 
Research Star) ของมหาวิทยาลัย ได้นําความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ในหัวข้อ How to publish in a good academic journal (7.2.3.2) 

- Team Building Forum ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะสนับสนุนให้บุคลากรใช้เวที
การจัดการความรู้ให้อยู่ในวิถีการทํางาน ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานจากเวที Team 
Building Forum เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดจากประสบการณ์ของผู้อํานวยการ การเรียนรู้จากการ
ทํางานด้วยตนเองและการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีโดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และการให้บริการการ
วิชาการของสถาบันฯ เพ่ือให้เกิดขับเคลื่อนงานในภารกิจของแต่ละคน โดยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์จะเป็นที่ปรึกษา (7.2.3.3)  

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน จะเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้กําหนดให้ผู้รายงานแผนและโครงการต้องจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานในตาราง 16 ช่อง เป็นต้น (7.2.3.3) 

 
ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge) ไว้ในรูปของเอกสาร (7.2.4.1) 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทั้งในส่วนของคณะ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ (7.2.4.2) เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึง
ความรู้ได้ เช่น  

- ร่างตําราหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรเบ้ืองต้น (7.2.4.3)  
- รายงานผลการดําเนินงานในตาราง 16 ช่อง (7.2-4-4) เป็นต้น 
 
ข้อ 5  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่

เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา เรื่องการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่คณะได้นําเข้าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards 
และได้รับรางวัล ประเภทดี ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (7.2.5.1) โดยงานการเงินและ
บัญชีได้นําแนวทางการจัดการความรู้มาดําเนินการจัดเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเศรษฐศาสตร์ 
(7.2.5.2) และในส่วนของหน่วยงานภายในที่นําแนวทางการจัดการความรู้เรื่องกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน(7.2.5.3) เป็นต้น 
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ในปีการศึกษา 2556 จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้กําหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนตามแบบฟอร์มที่กําหนด (ตาราง 16 ช่อง) ซึ่งผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่สามารถรายงานผลได้
ถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กําหนด (7.2.5.4) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.2 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5.00 3.00 5.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.2 5 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 5.00 3.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 7.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์  
 7.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ 
 7.2-1-3 ประเด็นการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
2 7.2-2-1 รายงานสรุปโครงการจดัการความรู้ (ตามประเด็นความรูท้ี่กําหนด) 
3  7.2-3-1 สรุปโครงการสนับสนุนการจัดทําตําราวิชา 01119111 
 7.2-3-2 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การเขียนผลงานวิทยานพินธ์เพื่อตพีิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
 7.2-3-3 สรุปโครงการ Team Building Forum 
 7.2-3-4 ตารางรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (16 ช่อง) 
4 7.2-4-1 รายงานสรุปโครงการจดัการความรู ้(ตามประเด็นความรูท้ี่กําหนด) (อ้างถึงเอกสาร7.2-2-1) 
 7.2.4.2  http://econ.eco.ku.ac.th/ 
 7.2.4.3 ร่างตําราหลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรเบ้ืองต้น 
 7.2-4-4 www.eco.ku.ac.th/งานนโยบายและแผน 
5 7.2.5.1 ภาพรางวัล Best KU-KM Awards ประเภทดี  
 7.2.5.2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเศรษฐศาสตร์ (5 ปี) 
 7.2.5.3 ข้อมูลพื้นฐานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เรือ่งการเงินและงบประมาณ หน้าที่ 27 
 7.2-5-4 ตารางรายงานผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ 

ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการ/ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์/ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ 
ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.กันทิมา จนัทร์อําไพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ข้อ 1 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ (7.3-1-1) 

เพ่ือทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2554-2556 (7.3-1-2) และจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ 2557-2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
ข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) (7.3-2-1) 
ที่เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
นอกจากน้ียังมีเว็บไซด์ของคณะ (7.3-2-2) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร เป็นฐานข้อมูลของคณะฯ 
เพ่ือการรวบรวม ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลให้บุคลากรของคณะนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการ
จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา (7.3-2-3) ในการนําระบบ SAR Online มาใช้ร่วมกับ
ระบบ FIS ของคณะ รวมทั้งหน่วยงานภายในคณะยังมีการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการบริหารงานของแต่ละหน่วย ดังเช่น ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย (7.3-2-4) คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสํานักหอสมุดจัดหาฐานข้อมูลด้านการสืบค้นผลงานวิจัย EconLit (7.3-
2-5) เพ่ืออํานวยสะดวกให้กับคณาจารย์ในการทําวิจัย เป็นต้น นอกจากน้ีคณะยังได้นําระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือการดําเนินงานภายในคณะฯ เช่น ระบบ CheQA online  (7.3-2-6) เพ่ือการรายงานผล
การดําเนินประจําปีของคณะฯ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. (7.3-2-7) เพ่ือการ
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รวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณาจารย์ ระบบการประเมินการเรียนการ
สอน (7.3-2-8) เป็นต้น  

 
ข้อ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยหน่วยสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงาน

เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซด์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ออนไลน์ (7.3-
3.1) เพ่ือให้บุคลากรของคณะได้เข้าประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานบนเว็บไซด์ของคณะ เพ่ือนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
ข้อ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่กําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลกับ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเช่น การส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail ได้แก่ การส่งผลการสอบออนไลน์ รวมถึงการใช้
ข้อมูลร่วมกันบนฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านการวิจัยงานสร้างสรรค์ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการของสํานักงานบริการวิชาการ รวมถึงการ
ส่งข้อมูลการประเมินคุณภาพบนระบบ CHE QA online เป็นต้น (7.3.5.1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

7.3 3 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
1 7.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร ์ 
 7.3-1-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2556 
2 7.3-2-1 www.sqa.eco.ku.ac.th 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
 7.3-2-2 www.eco.ku.ac.th 
 7.3-2-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์กับสํานักงานวิทยาเขตศรี

ราชา อ้างถึงเอกสารที่ 7.1-2-15 
 7.3-2-4 http://caer.eco.ku.ac.th/?lang=en 
 7.3-2-5 http://bidyalib.eco.ku.ac.th/ 
 7.3-2-6 http://cheqa.ku.ac.th/ 
 7.3-2-7 www.rdi.ku.ac.th 
 7.3-2-8 www.eassess.ku.ac.th 
3 7.3-3-1 สรุปผลการความพึงพอใจเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร ์
4 - - 
5 7.3-5-1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ท่ีมาของข้อมูล: ภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการ/ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์/ สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์/ ศูนย์
บัณฑิตศึกษาฯ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี:้ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตาม
บริบทของคณะตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ

บริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะหใ์นข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
  6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
 
ข้อ 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ (7.4-1-1) ซึ่งมี

บุคลากรของสํานักงานเลขานุการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการเป็น
กรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานทั้ง 6 งาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือร่วมกําหนดและ
ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนให้กับมหาวิทยาลัย 

 
          ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบท
ของหน่วยงาน 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน/การดําเนินงาน และมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (7.4-2-1) โดยให้พิจารณาระบุความเสี่ยงตามภารกิจในแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการบัญชี การพัสดุ สารสนเทศ หรือด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งน้ีสํานักงานเลขานุการได้มีการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงตามภารกิจหลัก (7.4-2-2) 
 
  ข้อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลําดับความเสี่ยงทีไ่ด้จากการ
วิเคราะห์ในขอ้ 2 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด นําผลการวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียง มาทําการประเมินโอกาส ตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อย
มาก รวมท้ังประเมินผลกระทบและจัดเรียงลําดับความเสี่ยงตามรูปแบบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรของมหาวิทยาลัย (7.4-3-1 - 7.4-3-2) 
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ข้อ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นําผลการประเมินโอกาสและผลกระทบ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงของ

ทุกหน่วยงานมาทําการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 
(7.4-4-1) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
13/56 วาระแจ้งเพ่ือทราบ วาระที่ 3.1 (7.4-4-2) 

 
ข้อ 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกเพ่ือติดตามสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง (7.4-5-1) และได้สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (7.4-5-2 - 7.4-5-3) เพ่ือนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัย (7.4-5-4) 

 
ข้อ 6 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ 2556 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอผู้บริหารและจัดทํารายงานผลการดําเนินเพ่ือต่อ
มหาวิทยาลัยจํานวน 2 ครั้ง (7.4-6-1 – 7.4-6-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

   7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

   7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ 

หมายเหตุ: การดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่ได้ดําเนินการยังไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเน่ือง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารอ้างอิง 
1 7.4-1-1 คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 62/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

เศรษฐศาสตร ์ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
2 7.4-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 
 7.4-2-.2 สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
3 7.4-3-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ.0513/ว 1512 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ขอให้ดําเนินการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 7.4-3-2 บันทึกข้อความท่ี ศธ.0513.110/ว 1678ลงวันที่6 ธันวาคม2556 เรื่อง ขอให้ดําเนินการ

จัดทําขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
4 7.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/56 วันที่ 

13พฤศจิกายน 2556 
 7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 
 7.4-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 13/56 วันที่ 00 

ธันวาคม 2556 วาระแจ้งเพ่ือทราบ วาระที่ 3.1 แผนบรหิารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

5 7.4-5-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ.0513.10119/214 ลงวันที่ 6 มิถุนายน2556 เรื่องติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 

 7.4-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 
 7.4-5-3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 7.4-5-4 บันทึกส่งรายงานผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 ต่อ

มหาวิทยาลัย 
6 7.4-6-1 บันทึกข้อความท่ี ศธ. 0513.110/934  ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ส่งแบบรายงานการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) 
 7.4-6-2 บันทึกข้อความท่ี ศธ. 0513.110/1333  ลงวันที่ 26 กันยายน 2556  สง่รายงานติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2) 
ที่มาของข้อมูล: ภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการ/ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์/ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.แพรวพัชราพร คงพรหม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.กันทิมา จนัทร์อําไพ 
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ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)   
 
ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2554 2555 2556 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 
3.76 4.83 4.14 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

13 3.76 4.83 - 3.76 4.83 - 3.51 - 3.51  
หมายเหตุ: ไม่ประเมินตัวบ่งช้ี สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน เน่ืองจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก      
มีมติไม่รายงานคะแนนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปี พ.ศ. 
2556 
 
ที่มาของข้อมูล: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี มก. 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.แพรวพัชราพร คงพรหม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.กันทิมา จนัทร์อําไพ 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ ติดตาม การตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้  

รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา

, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 3.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7  5  5.00 3.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

คณะและบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ

อย่างน้อยปีละ 2ครั้ง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนด้านการเงิน มีการ
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินการ โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุนทั้งงบประมาณรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน มีการนําเงินรายได้มาจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเงิน มีการแยก
ค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินกับหน่วยงานต่างๆ และจัดทําสรุปเป็นรายงานเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการในการตัดสินใจ โดยมีผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ข้อ ดังรายละเอียดดังน้ี 

 
ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
คณะได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 

(8.1-1-1) โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2556 – 2565 
(8.1-1-2)   
 

ข้อ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (8.1-2-1) และเอกสารคําของบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(8.1-2-2) 
 

ข้อ 3 มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบ
ระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2556–2565 (8.1-3-1)  ตามพันธกิจและการพัฒนาคณะ ทั้งทางด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารและ
จัดการ โดยในปีงบประมาณ พ .ศ . 2556 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 
276,409,096.92 บาท แยกเป็นงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 32,297,300.00 บาท และเงิน
งบประมาณเงินรายได้ 244,111,796.92 บาท  
 

ข้อ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน (8.1-4-1) รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจําไตรมาส 
1-4 (8.1-4-2) และได้มีการรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร โดยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
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งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) (8.1-4-3) 

  
ข้อ 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของคณะ ได้แก่ เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของคณะ และภาควิชาใน
ปีงบประมาณ 2556 (8.1-5-1) รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี (8.1-5-2) 

  
ข้อ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินการติดตาม/ตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน 
สํานัก ที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดําเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU – 
ERP ปีงบประมาณ 2556 ของคณะเศรษฐศาสตร์ (8.1-6-1) อีกทั้งคณะมีการตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุ
ประจําปี  โดยคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี
งบประมาณ 2556 (8.1-6-2) ทั้งในส่วนของคณะและหน่วยงานภายในได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2556 เสนอต่อผู้บริหารคณะตลอดจนรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ 2556 และเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานการประชุม
บุคลากรของคณะ (8.1-7-1) รายงานวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินของคณะ (8.1-7-2) นําไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจ โดยมีการนําข้อมูลจากผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา ใช้ประกอบในการพิจารณาการจัดทํา
เอกสารคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557 (8.1-7-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

8.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ 

หมายเหตุ:  ไม่พบหลักฐานการนํารายงานทางการเงินของคณะไปนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
 8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
2 8.1-2-1 งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 8.1-2-2 เอกสารคําของบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3 8.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
4 8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน   
 8.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประจําไตรมาส 1-4 
 8.1-4-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือน ) 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 (รอบ 12 เดือน) 
5 8.1-5-1 เอกสารแสดงการปรับแผนการใช้เงินของคณะ และภาควิชาในปีงบประมาณ 2556 
 8.1-5-2 รายงานสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 3 ปี 
6 8.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบจากผู้สอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอกคณะ ประจําปี

งบประมาณ 2556 
 8.1-6-2 การตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ 2556 
7 8.1-7-1 รายงานการประชุมบุคลากรของคณะ 
 8.1-7-2 รายงานวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินของคณะ 
 8.1-7-3 เอกสารคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557  

ที่มาของข้อมูล: งานการเงินและบัญชี 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นางปิยวรรณ โวทาน 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: นางปิยวรรณ โวทาน 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเสนอโดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีมีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 9 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตัว
บ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ีย 3.83 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 
 
ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 

ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% 
หรือ

สัดสว่น) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดสว่น) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ             5.00 4.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 7 9 7 5.00 4.00 

9.2 
(มก.) 

ความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมให้นิสติมีบุคลิกที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มก.  
(อัตลักษณ มก.) 

ค่าเฉล่ีย 4.00 4.00 4.03 4.03 4.03 4.03 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.00 4.00 4.52 3.83 4.52 3.83 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 
 1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ  
 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online  

 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรว่มกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 9 ข้อ ดังน้ี  
ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
คณะเศรษฐศาสตร์มีกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของหน่วยงานด้วยการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คู่มือ    
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และ 2555 (9.1-1-1) และ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-1-2) ทั้งน้ีได้
ดําเนินการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
หน่วยงานด้วยการกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
(9.1-1-3) และได้จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
(9.1-1-4) และแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
(9.1-1-5) ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ และงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อ 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2556-

2565 และมีกลยุทธ์รองรับที่ชัดเจน (9.1-2-1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ (9.1-2-2) 
ดําเนินการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพของคณะ ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของ
ทุกหน่วยงาน ตลอดจนมีการประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือพิจารณาในวาระ
ต่างๆ (9.1-2-3) และได้กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-2-4) ซึ่ง
ได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินสําหรับหน่วยงานภายในคณะ กําหนดเป้าหมายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
การประเมิน ทั้งน้ีคณะฯ ได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลองค์ประกอบ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ประจําปี
การศึกษา 2556 (9.1-2-5) และกําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-2-6) 

 
ข้อ 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการพิจารณาตัวบ่งช้ีที่สะท้อนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะ โดย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาจากการนําเสนอของหน่วยงานภายในคณะ 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 3.2 (9.1-3-1 - 9.1-3-2) และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณากําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 4.7 (9.1-3-3) ทั้งน้ีได้นําเข้าสู่การ
พิจารณาอัตลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมคณาจารย์ประจําปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 2.2 และ 3.2 (9.1-3-4) ได้มีมติสรุป
เลือก 2 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ด้วยกัน คือ ด้านวิจัย และด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และตัวบ่งช้ีที่ 2 ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพเป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจํา แต่สําหรับปีการศึกษา 2556 คณะเลือกดําเนินการประเมินตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ตัวที่ 2 (9.1-3-
5) เน่ืองจาก ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ตัวที่ 1 ตรงกับเกณฑ์การประเมิน สมศ.ที่ 5 และใช้ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของ มก. ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 คะแนนเฉลี่ยของการประเมินตนเองของนิสิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ประเมิน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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ข้อ 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของ

คณะอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพดังน้ี 
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ ได้แก่ 

- การควบคุม คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555-2556 และแผนงานหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (9.1-4-1) ตลอดจนได้แต่งต้ังผู้
กํากับดูแลองค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ประจําปีการศึกษา 2556 และแต่งต้ังคณะทํางาน
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของคณะฯ (9.1-4-2) เพ่ือเป็นการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน และตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

- การติดตามการดําเนินงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มีการติดตามผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน และประจําปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน 1 (9.1-4-3) 

- การประเมินคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2556 ซึ่งคณะฯ มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ี 
สกอ. มีค่าเฉล่ีย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ตามตัวบ่งช้ี สมศ.มีค่าเฉล่ีย 4.54 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
มาก (9.1-4-4) ส่วนผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ มีค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ตามตัวบ่งช้ี สมศ.มีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รายละเอียดในรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (9.1-4-5) และคณะ
เศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2556 ขึ้นเมื่อ
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557 โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานปีการศึกษา 
2556 ตามกําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2556 และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-4-6) ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ และศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (9.1-4-7) ซึ่ง
ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของ 8 หน่วยงาน 
(9.1-4-8) 

 
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

และจั ดส่ ง สํ า นั กประกั นคุณภาพตาม กํ าหนด เ วลา น้ัน  ในการ รับการประ เมิ นคุณภาพภาย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2556 น้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้
ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (9.1-4-9) และดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online (9.1-4-10) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพฯ ตนเอง 
มีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และจากคณะกรรมการประเมินฯ มีค่าเฉล่ีย 3.88 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
รายละเอียดดังในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์(9.1-4-11) 
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และหลังจากรับการประเมินฯ ได้แก้ไขรายงานการประเมินตนเอง เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (9.1-4-12) 

   
ในส่วนของการประเมินคุณภาพในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 น้ัน คณะได้

แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําปีการศึกษา 2556 และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือเป็นกรอบเวลาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองคณะปีการศึกษา 2556 (9.1-4-13) เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 โดยใช้ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2556 เพ่ือ
เตรียมรับการประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 และนําเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 และเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน หลังจากที่คณะ

เศรษฐศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555 และได้รับรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในฯ แล้วน้ัน จึงได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ มาพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน จึงจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะฯ สําหรับรอบปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2557) (9.1-4-14) ซึ่งได้ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ ครั้งที่ 4/2556 วาระที่ 2.1 (9.1-4-15) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 10/2556 วาระที่ 4.2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ (9.1-4-16) และดําเนินการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ในปีการศึกษา 
2556 ให้หน่วยงานภายในคณะ เพ่ือนําไปปฏิบัติต่อไป (9.1-4-17) และส่งให้สํานักประกันคุณภาพ มก. เพ่ือ
ทราบ (5.1-4-18)  

 
ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีการ
ประเมินผลดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี โดยเปรียบเทียบ 2 ปี ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี ผล
ปรากฎว่า การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ ทั้ง 2 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลงจากปี
ที่ผ่านมา โดยสรุปผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ปีงบประมาณ 2555 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ปีงบประมาณ 2556 

เปรียบเทียบการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผน  
จํานวนโครงการทั้งหมด 200 164 เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามแผน 143 154 
คิดเป็นร้อยละ 90.50 93.90 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 80 ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 331 301 เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย 225 236 
คิดเป็นร้อยละ 67.97 78.41 
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ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง           
9 องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้นําระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์ในการรายงาน
ข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีองค์ประกอบคุณภาพ9 
องค์ประกอบ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ี
มหาวิทยาลัยได้จัดทําขึ้น (9.1-6-1) และเช่ือมโยงไว้บนเว็บไซต์ของคณะ http://www.eco.ku.ac.th (9.1-6-2)  
ดังน้ี  

องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของกองแผนงาน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  1. ระบบประเมินการเรียนการสอน 
2. ระบบสารสนเทศนิสิต ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
3. ระบบ มคอ. ออนไลน์ ของกองบริการการศึกษา 
4. ระบบประเมินความพึงพอใจต่อ มก. เพ่ือประเมินความ

คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
5. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง 
6. ระบบติดตามการลงทะเบียนเรียน 
7. ระบบการบันทึกข้อมูลเพ่ือสํารวจติดตามการได้งานทํา

ของบัญฑิต 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  1. เว็บเพจงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

2. ฐานข้อมูลกองกิจการนิสิต มก. 
3. เว็บเพจสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  1. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มก. 

2. เว็บเพจศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  1. ระบบฐานข้อมูลด้านการบริการทางวิชาการ ของ

สํานักงานบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. เว็บไซต์ของคณะ http://www.eco.ku.ac.th 
2. เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ ทั้งภาควิชาและหน่วยงาน
สนับสนุน 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ  1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของกองการเจ้าหน้าที่ 
2.ระบบประเมินผลงานของคณบดี ของคณะกรรมการ
ประเมินผู้บริหาร มก. 
3. ระบบภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

1. ระบบการเงิน ERP ของกองคลัง 
2. เว็บเพจงานการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1. ระบบสารสนเทศสํานักงานประกันคุณภาพ มก. 
2. ระบบ CHE QA Online 
3. ระบบ FIS คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ข้อ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพย่ิงขึ้นและ
สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีการแบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงานไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะและลงไปถึงระดับบุคคลโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลองค์ประกอบ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี (9.1-7-1) และผู้จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนสําหรับปีการศึกษา 2556 (9.1-7-2) และแต่งต้ัง
คณะทํางานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร์ (9.1-7-3) คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะ
เศรษฐศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556 (9.1-7-4) รวมทั้งการนําข้อมูลย้อนกลับจากข้อเสนอแนะและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้าง (9.1-7-5) และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และข้อมูลที่ได้
จากในการสัมภาษณ์ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มก. คณะ ประจําปีการศึกษา 
25545 (9.1-7-6) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ (9.1-7-7) 
ตลอดจนการนําผลจากการทําวิจัยสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะต่อไป 

 
ข้อ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านต่างๆ ทั้งจากภายใน 

มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรจากหน่วยงานภายในคณะ ได้มีความเข้าใจเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของคณะเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน รวมท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
กิจกรรมดังน้ี 

ภายในคณะ 
  จัดโครงการเลขที่ 30 /2556 โครงการอบรม เรื่อง “กระบวนการ PDCA สําหรับนิสิต” ขึ้นในวันจันทร์

ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ห้อง EC 5315 ช้ัน 3 อาคารปฏิบัติการ โดยมีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ให้แก่ คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และชุมนุมนิสิต
สาขาวิชาต่างๆให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA ต่อไป ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
เพ่ือให้สโมสรนิสิตมีความเข้าใจในระบบคุณภาพตามกระบวนการ PDCA และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
คิดเห็น และประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ (9.1-8-1) 

  จัดโครงการเลขที่ 11 /2557 เรื่อง“ประชุมช้ีแจงกลุ่มย่อยตามองค์ประกอบ ประจําปีการศึกษา 2556” 
ขึ้นในวันพุธที่ 22 และ 28 มกราคม 2557 และ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งกิจกรรมฯ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และช้ีแจงแนวทางในการรายงานผลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (สกอ.) และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) และแนวทาง
ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล การใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งช้ีแยกตามองค์ประกอบ ให้แก่ ผู้กํากับดูแล
องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี และผู้จัดเก็บข้อมูล ให้สามารถดําเนินการเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงใน
เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งช้ี ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันที่สอดคล้องกับคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพกับ
ผู้เข้าร่วม (9.1-8-2) 
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ภายในมหาวิทยาลัย 
  การบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

และแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (9.1-8-3) 
  ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ กับ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา เพ่ือการบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษาของกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ ตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง
ได้จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ ประจําปีการศึกษา 2557 (9.1-8-4) 

  คณะเศรษฐศาสตร์ กับสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายใน SAR Online ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 (9.1-8-5) 

  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 สกอ. 
(สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจําปี 2557 จํานวน 3 คน ได้แก่ ดร.นนทร์ วรพาณิชย์  ดร.ธีร
ศักด์ิ ทรัพย์วโรบล และ ดร.ชาญชัย เพ็ชรประกันกุล ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เพ็ชรประพันธ์กุล (9.1-8-6) 

 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  จัดโครงการเลขท่ี 15 /2557 เรื่อง“โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพ”ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเมื่อ
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และนําประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพย่ิงขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (9.1-8-6) 

  ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปุทม ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) ของ สมศ. และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. (9.1-8-7) 

 
ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่

ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยกัน  

2 หน่วยงาน ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ 

1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจวิจัยและบริการทางวิชาการ ที่มี
ช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมความคิดทางสหกรณ์ 
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มาใช้ในการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมและย่ังยืน รวมถึงมีผลงานท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ มี
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมเป็นจํานวนมาก ตลอดจนมีขีด
ความสามารถในการแสวงหารายได้หรือทุนวิจัยจากแหล่งเงินภายนอก ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
มีผลการดําเนินงานดังปรากฎในรายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจําปีการศึกษา 
2556 รายงานประจําปี วารสารตนสหกรณ์ และเว็บไซท์ http://www.cai.ku.ac.th (9.1-9-1-9.0-3) 

2. ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ จัดต้ังต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพ่ือทําหน้าที่ในการประสานการบริหาร
โครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ดําเนินการสนับสนุนงานวิชาการ และสนับสนุนงานธุรการ
ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ลดความซ้ําซ้อนในการจัดหาทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ความคุ้มค่า ซึ่งในการปีการศึกษา 2556 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์จัด
การศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มก. เข้าศึกษาดูงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ ในหัวข้อ “การบริหาร
จัดการ ประกันคุณภาพ และนวัตกรรมการให้บริการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 (9.1-9-4)  

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี 

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9.1 8 ข้อ 7 ข้อ 9 ข้อ 4.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

9.1 8 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 7 ข้อ 
 
รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
1 9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชาปีการศึกษา 2554 

และ 2555 
 9.1-1-2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2556 
 9.1-1-3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2556 
 9.1-1-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2556 
 9.1-1-5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

9 ข้อ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
2 9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2556-2565 
 9.1-2-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 
 9.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ 
 9.1-2-4 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ประจําปีการศึกษา2556  

(อ้างเอกสารหมายเลข 9.1-1-3) 
 9.1-2-5 คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังผู้กํากับดูแลองค์ประกอบ และผูร้ับผิดชอบตัวบ่งขี้ ประจําปี

การศึกษา 2556 
 9.1-2-6 กําหนดผู้รับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมูล ประจําปีการศึกษา 2556 
3 9.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 3.2 
 9.1-3-2 บันทึกการพิจารณาอัตลักษณข์องคณะจากหน่วยงานภายใน 
 9.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 4.7 
 9.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 วาระที่ 2.2 

และ 3.2 
 9.1-3-5 ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคมเป็นที่ปรกึษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพเป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจํา 

4 9.1-4-1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555-2556 และ แผนงานหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ประจําปี
งบประมาณ 2556-2557 

 9.1-4-2 คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังผู้กํากับดูแลองค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ประจําปีการศึกษา 
2556 และคําสั่งคณะฯ แต่งต้ังคณะทํางานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของคณะฯ  
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1-2-5 และ 9.1-2-6) 

 9.1-4-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตรป์ระจําปีงบประมาณ 2556 และ 2557 

 9.1-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2555 
 9.1-4-5 ประกาศคณะฯ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําปีการศึกษา 2556 
 9.1-4-6 ประกาศคณะฯ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําปี

การศึกษา 2556 
 9.1-4-7 รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายใน ปีการศึกษา 2556 8 หน่วยงาน 
 9.1-4-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ของ 8 หน่วยงานภายใน 
 9.1-4-9 รายงานประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
 9.1-4-10 รายงานผลการดําเนินงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online  
 9.1-4-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร ์ 

(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1-4-4) 
 9.1-4-12 รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2555 
 9.1-4-13 แผนการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556  
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 9.1-4-14 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ในปีการศึกษา 2556 
 9.1-4-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ครั้งที ่4/2556 

วาระที่ 2.1 
 9.1-4-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2556 วาระที่ 4.2 
 9.1-4-17 บันทึกส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ในปีการศึกษา 2556 หน่วยงาน

ภายในคณะ 
 9.1-4-18 บันทึกส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯในปีการศึกษา 2556 ให้สํานักประกัน

ฯ มก. 
5 9.1-5-1 สรุปผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 
6 9.1-6-1 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 9.1-6-2 เว็บไซต์ของคณะ 
7 9.1-7-1 คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังผู้กํากับดูแลองค์ประกอบ และผูร้ับผิดชอบตัวบ่งขี้ ประจําปี

การศึกษา 2556 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1-2-5) 
 9.1-7-2 การกําหนดเป้าหมายและผู้รบัผิดชอบในการกํากับดูแลองค์ประกอบผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี และผู้จัดเก็บข้อมูล ประจําปีการศึกษา 2556 
 9.1-7-3 คณะทํางานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 9.1-2-6) 
 9.1-7-4 

 
คําสั่งคณะฯ แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2556 

 9.1-7-5 
 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ
เศรษฐศาสตรม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 9.1-7-6 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯและข้อมูลที่ได้จากในการสัมภาษณ์ นิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต จากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

 9.1-7-7 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ 
8 9.1-8-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรม เรื่อง “กระบวนการ PDCA สําหรับนิสิต” 
 9.1-8-2 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประชุมช้ีแจงกลุ่มย่อยตามองค์ประกอบ ประจําปี

การศึกษา 2556 
 9.1-8-3 การบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ กับ คณะ

เศรษฐศาสตร ์ศรีราชา และแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 9.1-8-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา ระหว่างคณะ

เศรษฐศาสตร ์กับ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 9.1-8-5 บันทึกความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพ  
 9.1-8-6 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 สกอ. 
 9.1-8-7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหาร

จัดการและการประกันคุณภาพ 
 9.1-8-8 เอกสารโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 
9 9.1-9-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสารหลักฐาน 
 9.1-9-2 รายงานประจําปี สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ /วารสารตนสหกรณ ์
 9.1-9-3 เว็บไซท์ http://www.cai.ku.ac.th 
 9.1-9-4 บันทึกการขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ และรูปกิจกรรม 

http://www.grad.eco.ku.ac.th/images/Human_120314.html 
ที่มาของข้อมูล: งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
ผู้รายงานผลการดําเนินงาน: น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
 



 198 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 

 
 

บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากการประเมินตนเอง
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ  และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ตัวบ่ง ช้ืที่ กําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น            
3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัว
บ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 
0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปล
ความหมายของคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัว
บ่งช้ี และ สมศ. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 36 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม  

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 4.68 3.25 4.63 4.21 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 3.00 4.04 3.86 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.50 4.00 4.25 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 6 - 3.00 4.00 3.67 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 7 - 3.75 - 3.75 การดําเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 8 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม  

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี   

  
คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ

ดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 
1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนน

เฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.25 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการ
ประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดับดีมาก และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 
อยู่ในระดับดี 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 
5.00 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมิน
ด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 อยู่ในระดับ
ดี 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี 
และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับดี 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ใน
ระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยู่ในระดับดี 
 
การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม  

มาตรฐานที่ 1 - - 4.64 4.46 การดําเนินงานระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 ก - 4.57 - 4.57 การดําเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ข 4.76 4.40 4.68 4.55 การดําเนินงานระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 4.82 4.89 การดําเนินงานระดับดี 
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มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มาตรฐาน 

4.76 4.53 4.31 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี    

 คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดับดี
มาก และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนน
เฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี ผลการ
ประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.68 อยู่ในระดับดีมาก และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 
อยู่ในระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมนิ
ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมนิด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 อยู่ใน
ระดับดีมาก และในภาพรวมผลการประเมนิ มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่
ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้าน
ผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 อยู่ในระดับดี ในภาพรวมตามมาตรฐานผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.59 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม  

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  - 4.00 4.48 4.26 การดําเนินงานระดับดี 
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 3.44 4.00 3.67 การดําเนินงานระดับดี 
3.ด้านการเงิน 5.00 3.00  - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.52 3.00 4.13 3.94 การดําเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี   
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 คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ใน
ระดับดี ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดี
มาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.44 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินด้านผลผลิต มี
คะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยู่ในระดับดี 

3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.00 อยู่ในระดับดี 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 
4.52 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมิน
ด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับ
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่
ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.56 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินด้านผลผลิต 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับดี ในภาพรวมตามมาตรฐานผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดับดี 

 
การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 (1) ด้านกายภาพ 5.00  - -  5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ด้านวิชาการ 4.52 2.67 4.39 3.57 การดาํเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการเงิน  - 3.00 -  3.00 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
 (4) ด้านการบรหิารจดัการ  - 3.83  - 3.83 การดาํเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของมาตรฐานที่ 1 4.68 3.40 4.39 3.74 การดําเนินงานระดับด ี
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  - 4.00 4.67 4.42 การดาํเนินงานระดับด ี
 (2) ด้านการวจิัย 5.00 3.00 4.04 3.86 การดาํเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

 - 4.50 4.00 4.25 การดาํเนินงานระดับด ี
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

 (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 3.00 4.00 3.67 การดาํเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของมาตรฐานที่ 2 5.00 3.75 4.29 4.12 การดําเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของทุกมาตรฐาน 4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี     

 คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร ์ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.68 อยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.40 อยู่ในระดับพอใช้ 
ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับดี ในภาพรวมตามมาตรฐานผลการประเมิน มี
คะแนนเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับดี จําแนกตามด้านได้ดังน้ี 

- ด้านกายภาพ พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และ
ในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านวิชาการ พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 4.52 อยู่ในระดับดีมาก  ผล
การประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 2.67 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 
4.39 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.57 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการเงิน พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ และ
ในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ 

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับดี 
และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 อยู่ในระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัย
นําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับ
ดี ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี ในภาพรวมตามมาตรฐานผลการประเมิน มี
คะแนนเฉล่ีย 4.12 อยู่ในระดับดี จําแนกตามด้านได้ดังน้ี 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี 
ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.42 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการวิจัย พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก      
ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการ
ประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี และในภาพรวมผลการ
ประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยู่ในระดับดี 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.76    
อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.56 อยู่ในระดับดี ผลการประเมินด้าน
ผลผลิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับดี ในภาพรวมตามมาตรฐานผลการประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 อยู่ใน
ระดับดี 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
  

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง 

1.  มีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ ซึ่งมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและดําเนินงานของ
คณะ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สกอ. กระทรวง
ศึกษา และของชาติ การพัฒนาคณะเน้นสร้างอัตลักษณ์ตาม IDKU มุ่งไปสู่การมีคุณภาพในระดับสากล และการ
พัฒนาที่ย่ังยืนบนวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก สามารถช้ีนําสังคมใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

2.  มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ยึดถือกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ 
3.  มีระบบในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและมีการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ 

ภายใต้ระบบคุณภาพ KPI และ PDCA 
4.  มีการระบุแนวทางการดําเนินงานต่างๆ อาทิ การประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่สอดคล้องกับ

โครงการ KU-Green การส่งเสริมและผลักดันกระบวนการ KM การส่งเสริมและกระตุ้นการทํางานวิจัยอันจะ
นําไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย การสร้างและจัดการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาเพ่ือสนองต่อนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นต้น 

5.  มีระบบและกลไกการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คณะไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ซึ่งใช้เป็นแนว
ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผ่านแผนปฏิบัติราชการต่อไป   
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรมีระบบและกลไกในการวิเคราะห์ภาระงานที่จะต้องดําเนินการในแต่ละปี เพ่ือนํามาพิจารณา
ปรับเปลี่ยนและบูรณาการโครงการ/กิจกรรมให้มีจํานวนทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ จํานวนคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะ 

2. ควรมีการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดความต่อเน่ืองและเกิดผลสัมฤทธ์ิมากขึ้น โดยควรทํา
ควบคู่กับการปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมและรายงานผลในที่ประชุมประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 

3. ควรสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ และค่านิยมองค์กร ตามกระบวนการมี
ส่วนร่วม  
  
แนวทางแก้ไข 

1.  การส่งเสริมการนําระบบคุณภาพสากลมาใช้ในองค์กร 
2.  การปรับปรุงลักษณะการบริหารงานบุคคลให้มีระบบทีม่ีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกจํานวนมากและมีสัดส่วนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2. มีหลักสูตรหลากหลายทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะและสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือผ่านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และใน
ต่างประเทศ 

3. มีหลายหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ (niche products) เช่น วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
B.A.(Entrepreneurial Economics) วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร) เป็นต้น ที่สามารถพัฒนาให้โดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ของคณะได้ 

4. มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่
พึงประสงค์และมีคุณภาพ ประกอบกับการมีระบบการควบคุมคุณภาพในการเรียนการสอนที่มีหลายหมู่ใน
รายวิชาให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ 

5. มีการจัดการฝึกงาน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในทุกระดับ
การศึกษา   

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย  
2. ควรเพ่ิมจํานวนนิสิตต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
3. แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต ยังไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน อีกทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับ
นิสิตยังไม่มีความชัดเจน 

4. ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับปริญญาเอก และควรให้ความสําคัญในการ
สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ข) นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายไปนําเสนอ และ/หรือรางวัลจูงใจ นอกจากน้ีควรมีมาตรการผลักดันให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเป็นต้น 
 

แนวทางแก้ไข 
1. ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 

ด้านการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

2. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะการเพ่ิมสมรรถนะด้านการเรียน
การสอนที่สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เทคนิค    
การสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การทวนสอบ เป็นต้น อีกทั้งอาจมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชาและคณะ 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ผลิตตําราและเอกสารวิชาการ เพ่ือประโยชน์ทั้งทางด้านการสร้าง
องค์ความรู้ การใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้นไป 

4. ควรผลักดันกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่การเรียนการสอน” 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
จุดแข็ง 

1. มีโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์จริง 
2. มีกิจกรรมนิสิตที่หลากหลายที่หล่อหลอมนิสิตของคณะให้มีลักษณะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และพร้อม

แสดงศักยภาพของตนเองเมื่อมีโอกาส สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และ
สภาพเศรษฐกิจ 

3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนของการฝึกงานของนิสิต เพ่ือให้มีการนําความรู้ไปใช้
ในประสบการณ์จริง รวมถึงมีการจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตทั้งในและต่างประเทศ 

4. มีกิจกรรมนิสิตที่สามารถเสริมสร้างความรู้และบริการสู่ชุมชนและสังคม   
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิตยังไม่ครบถ้วนและยังขาดการประเมินผลความสําเร็จ

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในระดับภาควิชาและคณะ 
 

แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการประเมินผลความสัมฤทธ์ิของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในระดับภาควิชาและคณะ 
2. ควรจัดทําใบรับรองการผ่านกิจกรรม (Transcript กิจกรรม) การพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์  
  
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
2. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยซึ่งส่งผลให้มีผลงานวิจัยหลากหลายต้ังแต่ในระดับชุมชนจนถึงระดับ

นานาชาติและอาจารย์มีศักยภาพหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงแหล่งทุนวิจัย
ระดับชาติ และสามารถตลอดจนมีความร่วมมือด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย และผลักดันให้มีการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การบริการทางวิชาการ และการเรียนการสอน 

4. มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมีศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  
จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact 
Factor สูง ยังมีน้อยโดยเฉพาะในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Social Science Citation index 

2. งานวิจัยที่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอกกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอาจารย์จํานวนหน่ึงเท่าน้ัน 
3. การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มีแนวโน้มลดลง 
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แนวทางแก้ไข 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ที่มีความสามารถในการทําวิจัยหรือเข้าถึง

แหล่งทุนวิจัยภายนอกระดับชาติได้เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับทุนดังกล่าว ให้เข้าถึงแหล่งทุน
วิจัยภายนอกได้มากขึ้น 

2. ควรพัฒนากลไกการสนับสนุนอาจารย์ให้นําผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. คณะมีศักยภาพสูงทางบริการวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และได้รับการยอมรับในวง
วิชาการและสังคม ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านบริการวิชาการ อาทิ เช่น มี
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะของการเช่ือมโยงเครือข่ายต้ังแต่ระดับสูงจนถึง
รากหญ้า 

2. คณะมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานประสานและ
สนับสนุนเรื่องงานบริการวิชาการ 

3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีโครงการหลายโครงการที่มีประโยชน์และผลกระทบต่อบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างชัดเจน 

4. งานบริการวิชาการส่วนมากสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ดี 
 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

เพ่ือความย่ังยืนและเข้มแข็งขององค์กร 
 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
 
แนวทางแก้ไข 

- 
  
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบ 
2. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนฐานให้แก่นิสิต เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสม การเคารพ

อาจารย์ มารยาทในที่สาธารณะอย่างจริงจัง 
 
แนวทางเสริม 

1. ควรมีการบูรณาการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต   
ในทุกหลักสูตร  
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จุดที่ควรพฒันา 
- 

 

แนวทางแก้ไข 
- 

  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการชุดต่างๆ 
2. คณะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงยอมรับมาเป็นที่ปรึกษาสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะได้ 
3. มีการจัดทําแผนงานประจําปีที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามแผนงานรวมทั้งการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

  

จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. กรอบแสดงขั้นตอนการทํางาน กฎระเบียบ และระยะเวลาดําเนินการ รวมถึงแบบฟอร์ม ควรมีการ

พัฒนาปรับปรุง 
3. ยังขาดการนําข้อมูลเชิงประจักษ์มาพิจารณาจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ในภาพรวมของคณะที่เป็นรูปธรรม 
 

แนวทางแก้ไข 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) โดยกําหนดแผน

ดําเนิน งานท่ีชัดเจน และควรสนับสนุนเงินทุน บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในจํานวนที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการรณรงค์การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานโดยมีการคัดสรรค์ Best Practice ในลักษณะที่

สอดคล้องกับโครงการของมหาวิทยาลัย 
4. ควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในภาพรวมของคณะที่

เป็นรูปธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. คณะมีความสามารถในการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ดีถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการทางการเงิน 

แนวทางเสริม 
1. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินทั้งคณะ เพ่ือความสอดคล้องกันทั้งใน

ระดับคณะและหน่วยงานย่อยภายในคณะ ซึ่งในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะอาจจะต้องวางเป็นแผน
ระยะยาวสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ จะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน
คณะ ทิศทางด้านการเงิน กลยุทธ์ของการได้มาของเงิน และการใช้ไปของเงิน มีการระบุระบบการตรวจสอบ 
และการจัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 
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จุดที่ควรพฒันา 
-   

 
แนวทางแก้ไข 

-  
 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 
แนวทางเสริม 

1. ควรมีการส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพสากล 
   
จุดที่ควรพฒันา 

1. การรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ียังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
2. การส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากร ให้มีความเข้าใจตรงกันในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานสามารถกระทําได้อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนตามแผนงาน 

3. จํานวนอาจารย์และบุคลากรประจําที่ผ่านหลักสูตรการอบรมด้านการประกันคุณภาพมีจํานวนน้อยและ
มีจํานวนลดลงทุกปี 

 
แนวทางแก้ไข 

1. นําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) มาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

2. ควรปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ เช่น การสร้างค่านิยมร่วมในการ
ทํางานที่นําสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบนความสมดุลโดยมุ่งเน้นการทํางาน ที่นําสู่คุณภาพ
การศึกษาตามพันธกิจขององค์กรและของมหาวิทยาลัย 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อย
ต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 
หน่วยงาน 

  
องค์ประกอบ 

คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) ระดับ 
คุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

สํานักงานเลขานุการคณะ 4.00 3.59 4.50 4.00 4.00  4.07 ดี 
ศูนย์บัณฑิตศึกษา 5.00 4.72 3.00 3.00 5.00  3.83 ดี 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

4.00 3.83 3.80 3.00 4.00 4.00  3.80 ดี 

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ ์

4.50 4.75 4.50 4.00 5.00 5.00  4.68 ดีมาก 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 5.00 4.12 5.00 4.17 5.00 4.50 4.73 5.00 4.00 4.43 ดี 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

5.00 4.04 5.00 3.72 5.00 4.50 4.27 5.00 4.00 4.25 ดี 

ภาควิชาสหกรณ์ 4.00 4.00 4.00 2.51 3.50 4.00 4.27 5.00 4.00 3.71 ดี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การประกอบการ 

1.00 3.00 3.00   2.00 0.00 4.00  2.60 พอใช ้
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (2) 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (3) ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ (1) สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ (2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (4) สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ (5) ศูนย์กิจการนานาชาติ คณะได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังน้ี "เป็นองค์กรที่ก้าวนํา ร่วมมือ
กันสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากลและรับผดิชอบต่อสังคม" 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับ
คณะวิชา สํานัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2556 ประกาศ ณ วันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้กําหนดให้ประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 
31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 3 คน 
นิสิตปริญญาตรี จํานวน 5 คน นิสิตปริญญาโท จํานวน 4 คน นิสิตปริญญาเอก จํานวน 2 คน ศิษย์เก่า จํานวน 5 
คน ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 3 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 9 คน รวม 31 คน ซึ่งผลการประเมินฯ สรุปได้
ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียรวม 35 ตวับ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 13, 15, 
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 

3.97 การดําเนินงานระดับด ี

หมายเหตุ ไมป่ระเมินตัวบง่ช้ี สมศ. 13 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารสถาบนั เน่ืองจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อาํนวยการสถาบัน และผู้อาํนวยการสํานัก มีมติไมร่ายงานคะแนนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบป ีพ.ศ. 2556 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตวับ่งชี้ 3.83 การดําเนินงานระดับด ี
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี ้ 3.75 การดําเนินงานระดับด ี
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตวับ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 12, 13, 16.1, 
16.2, 17, 18.1, 18.2) 

4.21 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี ้ 4.24 การดําเนินงานระดับด ี
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ตารางที่ ป.2    ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 2 4.68 3.25 4.63 4.21 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 3 - 3.50 - 3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 3.00 4.04 3.86 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 5 - 4.50 4.00 4.25 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 6 - 3.00 4.00 3.67 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 7 - 3.75 - 3.75 การดาํเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดาํเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี

    

 
ตารางที่ ป.3    ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต      4.67 4.67 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรรมา 
ภิบาลของการบรหิารการอุดมศึกษา 

  3.43   3.43 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกจิของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

4.76 3.78 4.08 4.08 การดาํเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู ้ 

  3.00 4.04 3.63 การดาํเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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ตารางที่ ป.4    ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่นได ้
ส่วนเสีย 

  4.00 4.48 4.26 การดาํเนินงานระดับด ี

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 3.44 4.00 3.67 การดาํเนินงานระดับด ี
3.ด้านการเงิน 5.00 3.00   4.00 การดาํเนินงานระดับด ี
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.52 3.00 4.13 3.94 การดาํเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ี 
ของทุกมุมมอง 

4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี

    

 

ตารางที่ ป.5   ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  
 (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 
 (2) ด้านวิชาการ 4.52 2.67 4.39 3.57 การดาํเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการเงิน   3.00   3.00 การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
 (4) ด้านการบรหิารจดัการ   3.83   3.83 การดาํเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของมาตรฐานที่ 
1 

4.68 3.40 4.39 3.74 การดําเนินงานระดับด ี

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 (1) ด้านการผลิตบัณฑิต   4.00 4.67 4.42 การดาํเนินงานระดับด ี
 (2) ด้านการวจิัย 5.00 3.00 4.04 3.86 การดาํเนินงานระดับด ี
 (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

  4.50 4.00 4.25 การดาํเนินงานระดับด ี

 (4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  3.00 4.00 3.67 การดาํเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของมาตรฐานที่ 2 5.00 3.75 4.29 4.12 การดําเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ีของทุกมาตรฐาน 4.76 3.56 4.30 3.97 การดําเนินงานระดับด ี
ผลการประเมิน การดําเนินงาน

ระดับดีมาก 
การดําเนินงาน

ระดับด ี
การดําเนินงาน

ระดับด ี
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คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็น
แนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดเอกลักษณ์ที่เป็นของคณะอย่างชัดเจน 
2. มีคณาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก ทําใหส้ามารถพัฒนาหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์ได้

หลากหลาย และเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังมีกระบวนการ
ดําเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ระดับนานานชาติ 

3. มีหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่หรือพันธกิจโดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
โดยเฉพาะสถาบันด้านวิชาการสหกรณ ์และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งในส่วนผลการ
ดําเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

4. มีขีดความสามารถสูงในการหาเงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการ
ทางวิชาการ ทําให้มีความพรอ้มรับการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตระดับปริญญาตรี และสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อ

นิสิตระดับปริญญาโทสูงกว่าเกณฑ์ 
2. ขาดระบบการติดตามการนําความรู้ของคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาตนเองไป

ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ที่ชัดเจน 
3. การดําเนินการจัดการความรู้ (KM) ของคณะ ยังอาศัยโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้

ของภาควิชา และขาดการติดตามผลการดําเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของวิธีการจัดการ
ความรู้ (KM process) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ความสําคัญในการบริหารสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้

เป็นไปตามเกณฑ์ โดยใช้ศักยภาพด้านงบประมาณรายได้เพ่ือจัดจ้างอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น และ
หรือการลดจํานวนรับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภาคพิเศษให้สอดคล้องกับ
อัตรากําลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

2. ควรจัดทําระบบการติดตามการนําความรู้ของคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนไปเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยทําเป็นประกาศข้ันตอน
การรายงานผลในการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

3. คณะควรให้ความสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับคณะโดยตรง 
พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
ไม่มี 
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ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการประเมินใมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 

4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาในมิติของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่า ด้านปัจจัย
นําเข้ามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก (ร้อยละ 73.5) และคณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการอยู่ใน
ระดับดี ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกในระดับชาติจํานวนมาก (42,427,871.06 บาท) ส่วนด้านกระบวนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจน้ัน พบว่า มีหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่หรือพันธกิจโดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และมีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง แต่ยังพบว่าในส่วนของระบบกลไกการติดตามประเมินผล และการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ของคณะยังดําเนินการไม่ชัดเจน ได้แก่ ขาดระบบการติดตามการนําความรู้ของคณาจารย์
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ขาดการประเมินประสิทธิผลของการสนับสนุนงานวิจัยและ
เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ ขาดการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการในด้านต่างๆ เป็นต้น ส่วนด้าน
ผลผลิตตามพันธกิจการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี โดยมีบัณฑิตที่มีงานทําอยู่ในอัตราสูง (ร้อยละ 86.43) และผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.13) มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเกณฑ์  
ดีมาก (ร้อยละ 20.79 เทียบจากเกณฑ์คะแนนเต็มของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ร้อยละ 10) 
อย่างไรก็ตาม คณะควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาลําดับการแข่งขันและคู่เทียบที่เหมาะสมและสอดรับกับวิสัยทัศน์  
“...องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากล…”  
 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด 16 ประเด็น โดยคณะมีกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง 16 กิจกรรม 
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม 
รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1. การวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมระดับคณะฯ ให้

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ลดปัญหาความไม่สอดคล้องเชิงโครงสร้างก่อให้เกิดการ Put the right 
man on the right jobsโดยเฉพาะการเพ่ิมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนที่สะท้อนถงึการ
พัฒนาผู้เรียน เช่นเทคนิคการสอนการวิจัยในช้ันเรียนการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การทวนสอบ 

2. การรณรงค์ใหค้ณาจารย์จัดทําแผนเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการรายบุคคล ในทุกระดับพัฒนาระบบ
สนับสนุนที่เอ้ือต่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

3. การสร้างความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตามคุณลักษณะของบัณฑิต รวมทั้งการจัด
กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

4. การทบทวนบทบาทของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในการขับเคลือ่นภารกิจด้านการวิจัย 
และควรมีบุคลากรด้านการวิจัย (สาย ข) เพ่ือเป็นทีมสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย 

5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1. โครงการการบริหารจัดการความรู้คณะเศรษฐศาสตร ์
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 8 – 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี มก. 1  
ตัวบ่งช้ี) โดยคณะเศรษฐศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.14 ได้คุณภาพระดับดี เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 3.85 ได้คุณภาพระดับดี 
 

แนวทางวิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
สาธารณชน 

   
กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคณุภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่าน
มา 

3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ ณ ห้อง

ประชุม EC 5628 ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการฯ 
09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์   

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

- ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ดังน้ี 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีประเมิน

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
10.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม EC 5628 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 7 อาคารปฏิบัติการฯ 
13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ กลุ่มละ 45 นาที 

13.00 – 13.45 น.  กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา จํานวน  3 คน
13.45 – 14.30 น.  กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละช้ันปี  จํานวน 11 คน 

   (ป.ตรี 5 คน / ป.โท 4 คน / ป.เอก 2 คน) 
 14.30 – 15.15 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จํานวน  8 คน 
     (ศิษย์เก่า 5 คน ผู้ใช้บัณฑิต 3 คน)  
 15.15 – 16.00 น.  กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  9 คน  
16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม EC 5628 

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และสรุปผลการประเมินฯ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน  
16.00 – 18.00 น. คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์  

ณ ห้องประชุม EC 5205 
 วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะเศรษฐศาสตร์ตามผล
การดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐาน
เพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานในภาพรวม 35 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ี มก. 3.3, สมศ. 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 
โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยรวม 35 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ มก. 3.3, สมศ. 12, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 3.97 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี ้ 3.83 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 24 ตัวบ่งชี้ 3.75 
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้น สมศ. 12, 13, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.21 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ตามพันธกิจ 11 ตัวบ่งชี ้ 4.24 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 4.00 
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ - 6 ข้อ (ข้อ 1 – 6) x 4.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.21 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร             

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ข้อ 1–5 และ 7) 

/ 4.00 

หมายเหตุ  คณะยังไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
สกอ. 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
70.00 

อาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 
77.5 คน 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลา
ศึกษาต่อ) 
105.5 คน 

กรณี 1 ร้อยละ 73.46 ได้ 
5.00 คะแนน  
กรณี 2 ร้อยละการเพ่ิมขึ้น 
1.21 ได้ 0.50 คะแนน  

/ 5.00 

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
25.00  

อาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 25.5 คน 
(รศ. 23.5 คน 
และ ศ. 2 คน) 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลา
ศึกษาต่อ) 
105.5 คน 

กรณี 1 ร้อยละ 24.17 ได้ 
4.03 คะแนน  
กรณี 2 ร้อยละการเพ่ิมขึ้น  
-1.82 ได้ -1.52 คะแนน  

x 4.03 

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

6 ข้อ - 1 ข้อ 
(ข้อ 3) 

x 1.00 

หมายเหตุ  เกณฑ์ข้อ 1 และ ข้อ 2 จากหลักฐานแผนพัฒนาบุคลากร 56-57 ไม่พบว่า มีแผนในการพัฒนาคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและ
ประเมินผล มีเพียงการพัฒนาด้านวิชาการโดยการส่งเสริมการศึกษาต่อและการขอตําแหน่งวิชาการ รวมทั้งไม่พบว่า การจัดทําแผนดังกล่าวเกิดจาก
การสํารวจข้อมูลคณาจารย์ที่จําเป็นต้องพัฒนาในด้านต่างๆ แต่เป็นการกําหนดเป้าหมายด้านจํานวนซึ่งไม่มีที่มา 
             เกณฑ์ข้อ 4 ไม่ปรากฏหลักฐานระบบการติดตามการนําความรู้ที่อาจารย์และสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
             เกณฑ์ข้อ 5 จากหลักฐานเป็นการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นหลัก แต่ไม่ปรากฏการให้ความรู้
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์ แม้จะมีผู้บริหารที่เป็นคณาจารย์ร่วมในการสัมมนาแต่ไม่พบว่าคณาจารย์ที่เหลือได้รับการถ่ายทอด โดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ 
             เกณฑ์ข้อ 6 ยังไม่มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมของ
คณะ 
สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

7 ข้อ - 4 ข้อ 
(ข้อ 1 – 4) 

x 3.00 

หมายเหตุ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาที่เปิดสอนท้ังหมด พบว่า มี 3 รายวิชาที่มีคะแนนน้อยกว่า 3.51 (เกณฑ์ข้อ 6) ส่วน
การรายงานผลการดําเนินงานและหลักฐานอ้างอิงในเกณฑ์ข้อ 5 และ 7 ยังไม่ชัดเจน 
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

6 ข้อ - 6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต 

4 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
80 

บัณฑิตได้งาน
ทํา 414 คน 

บัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจ 479 คน 

ร้อยละ  86.43  / 4.32 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 
คะแนน 

- ค่าเฉลี่ย 4.13 / 4.13 

สมศ. 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
20.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์ 
55.75 

ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

227 คน 

ร้อยละ 24.56  / 4.91 

สมศ. 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 
40.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ

ผลงานที่ตีพิมพ์ 
1.50 

ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

1 คน 

ร้อยละ 150.00 / 5.00 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ดัชนี
คุณภา

พ
อาจารย์ 
5.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนักของ
อาจารย์
ประจํา 
556.00 

อาจารย์ทั้งหมด 
(นับรวมลา

ศึกษาต่อ 105.5 
คน 

ดัชนีคุณภาพอาจารย์  
5.27 

/ 4.39 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 3.50 
สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

5 ข้อ - 6 ข้อ 
(ข้อ 1 – 6) 

/ 4.00 

หมายเหตุ คณะยังไม่มีผลการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 7 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต 
สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

4 ข้อ - 4 ข้อ 
(ข้อ 1 – 4) 

/ 3.00 

หมายเหตุ คณะยังไม่มีผลการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 6 การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และเกณฑ์ข้อ 
7 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนิสิต 
มก. 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

4 ข้อ - 2 ข้อ 
(ข้อ 2, 4) 

x 2.00 

หมายเหตุ ไม่พบหลักฐานการดําเนินการในระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในระดับคณะ พบเพียงการดําเนินการในระดับภาควิชา 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 3.86 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ - 5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

x 3.00 

หมายเหตุ    เกณฑ์ข้อ 6 พบว่า การติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนนั้น ยังไม่พบการประเมินผลที่เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ และประสิทธิผลของการจัดสรรทรัพยากร 
                เกณฑ์ข้อ 7 พบว่า แผนกลยุทธ์ด้านวิจัยฉบับบใหม่ยังคงใช้กลยุทธ์แบบเดิม จึงควรมีการกําหนดรอบระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งหาสาเหตุที่กลยุทธ์ดังกล่าวมีจุดบอดหรือไม่ 
สกอ. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ - 3 ข้อ 
(ข้อ 1, 4 และ 5) 

x 3.00 

หมายเหตุ  เกณฑ์ข้อ 2 ARE Working Paper ไม่ใช่ผลจากการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ รวมทั้งวารสาร 
ฅนสหกรณ์ ก็ไม่พบข้อมูลว่ามีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ดังน้ัน เมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จึงทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 ด้วย 
            เกณฑ์ข้อ 6 แม้ว่าคณะใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย แต่คณะไม่มีการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานว่าควรส่งเสริมงาน
ประเภทใดให้มีการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

80,000 
บาท/คน 

เงินวิจัยภายใน 
4,724,167บาท 
เงินวิจัยภายนอก 
49,427,871.06

บาท รวม 
54,152,038.06

บาท 

อาจารย์ และ
นักวิจัย (นับ
เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง 
102 คน 

530,902.33 บาท/คน / 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
8.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 22.25 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 107 

ร้อยละ 20.79 / 5.00 

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 
20.00 

ผลรวมของ
จํานวนงานวิจัย

หรืองาน
สร้างสรรค์ที่

นําไปใช้ประโยชน์ 
13 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 107 

ร้อยละ 12.15  x 3.04 

สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 
8.00 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 8.75 

อาจารย์และ
นักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 107 

ร้อยละ 8.18   / 4.09 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.25 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ - 4 ข้อ 
(ข้อ 1 – 3 และ 5) 

x 4.00 

หมายเหตุ คณะไม่ได้ทําการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยในภาพรวมของ
แผนปฏิบัติงานของคณะ (เกณฑ์ข้อ 4) 
สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

สมศ. 8 ผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
หรือการวิจัย 

ร้อยละ 
22.00 

จํานวนโครงการ 
บริการวิชาการ  
ที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน
การสอนและการ

วิจัย 19 

จํานวนโครงการ 
บริการวิชาการ
ทั้งหมด 38 

ร้อยละ 50.00  / 5.00 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ - 3 ข้อ 
(ข้อ 1, 4 และ 5) 

x 3.00 

หมายเหตุ การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละ 80 (เกณฑ์ข้อ 2) และการดําเนินกิจกรรมยังขาดความต่อเน่ือง (เกณฑ์ข้อ 3) 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ข้อ - 3 ข้อ 
(ข้อ 1 – 3) 

x 3.00 

หมายเหตุ คณะไม่ได้ทําการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (เกณฑ์ข้อ 4) 
และการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตไม่ชัดเจน (เกณฑ์ข้อ 5) 
สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 ข้อ - 3 ข้อ 
(ข้อ 1, 3 และ 4) 

x 3.00 

หมายเหตุ การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ถึงร้อยละ 80 (เกณฑ์ข้อ 2) และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาส่ือมวลชนเพ่ือเด็กและเยาวชนที่ป้องกัน
ปัญหาสังคม ไม่ใช่รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เกณฑ์ข้อ 5) 
สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

5 ข้อ - 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

/ 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 3.75 
สกอ. 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

6 ข้อ - 7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

/ 5.00 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

4 ข้อ - 3 ข้อ 
(ข้อ 1 – 3) 

x 3.00 

หมายเหตุ การดําเนินการจัดการความรู้ (KM) ของคณะยังอาศัยโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในคณะ (ภาควิชา/สถาบัน) 
และขาดการติดตามผลการดําเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนน

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

/ = บรรล ุ
x = ไม่บรรล ุ

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

4 ข้อ - 4 ข้อ 
(ข้อ 1 – 3 และ 5) 

/ 4.00 

หมายเหตุ ขาดการนําเอาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง (เกณฑ์ข้อ 4) 
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ข้อ - 4 ข้อ 

(ข้อ 1 – 3 และ 6) 
x 3.00 

หมายเหตุ การดําเนินการระบบบริหารความเส่ียงในประเด็นที่ได้ดําเนินการยังไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเน่ือง 
ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก มีมติไม่รายงานคะแนนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
ในรอบปี พ.ศ. 2556 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ - 5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 3 และ 5 – 6) 

x 3.00 

หมายเหตุ ไม่พบหลักฐานการนํารายงานทางการเงินของคณะไปนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.) 4.00 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

7 ข้อ - 7 ข้อ 
(ข้อ 1 – 4 และ 6 – 8) 

/ 4.00 

หมายเหตุ เกณฑ์ข้อ 5 ข้อมูลที่รายงานไม่ใช่ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อนึ่งในแผนกลยุทธ์ไม่มีข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (มี
เฉพาะการบรรลุผลตามโครงการ) 
             เกณฑ์ข้อ 9 พบข้อมูลว่าศูนย์บัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานศูนย์ประสานการบริหาร และการบริการ และคณะค้นพบว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
แต่คณะยังมีจุดที่สามารถนําแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติทั่วทัง้องค์กรได้อีก โดยเฉพาะงานสนับสนุนการบริหาร เช่น สํานักงานเลขานุการ 
สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

- คะแนน 23 ตัวบ่งชี้ 3.83 คะแนน NA 3.83 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดเอกลักษณ์ที่เป็นของคณะอย่างชัดเจน 

  แนวทางเสริม 
1. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ให้ครบถ้วนตามวงจร PDCA 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ที่คณะดําเนินการยังขาดความชัดเจน และยังไม่มีการประเมินความสําเร็จทีเป็น

รูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนการกําหนดแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากผลความสําเร็จของปีที่ผ่านมา 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก (ร้อยละ 73.5) 
3. มีการดําเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ระดับนานาชาติ อาทิ มีความร่วมมือในด้านการผลิต

บัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 
  แนวทางเสริม 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
2. มีแผนพัฒนาคุณวุฒิคณาจารย์ให้ได้ในระดับร้อยละ 85 ภายใน 5 ปี 
3. ควรมีมาตรการเพ่ิมจํานวนนิสิตต่างชาติให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน เช่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ใน

แต่ละหลักสูตร 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณาจารย์ขาดความเข้าใจและให้ความสําคัญกับสาระในการดําเนินการตามกรอบ มคอ. อาทิ การ
ทวนสอบสัมฤทธิผลการเรียนรู้ การให้ข้อสังเกตและศึกษาปัญหาสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ไม่ปกติ 
การนําข้อเสนอจากนิสิตไปปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นต้น 

2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ป.ตรี เต็มเวลา ในปีการศึกษา 2556 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 1:25 (105.5 : 
3,406 = 1 : 32) รวมทั้งสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์เช่นกัน (อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 87.5 คน ต่อ นิสิตบัณฑิตศึกษา 900 คน) 

3. ขาดแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

4. ขาดการให้ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณแก่คณาจารย์ โดยเฉพาะคณาจารย์รุ่นใหม่ 
5. ขาดระบบการติดตามการนําความรู้ของคณาจารย์จากการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 
6. การจัดทําโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การกําหนดตัวช้ีวัดของโครงการ และ

การประเมินโครงการไม่สอดคล้องกัน ทั้งในส่วนการผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต 
7. คณาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
8. ในปีการศึกษา 2556 สัมฤทธิผลของนิสิตที่จบปริญญาเอกไม่เป็นไปตามแผน  
9. จํานวนบทความตีพิมพ์ของนิสิตปริญญาโท ในวารสารระดับนานาชาติมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ มคอ. 
2. ควรบริหารสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย

ใช้ศักยภาพด้านงบประมาณรายได้เพ่ือจัดจ้างอาจารย์ให้เพ่ิมมากขึ้น หรือการขอกรอบอัตรากําลัง
ของพนักงานเงินงบประมาณ หรือการลดจํานวนรับนิสิตให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และอัตรากําลัง 
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3. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์โดยมีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตาม 
พันธกิจของอาจารย์รายบุคคลเพ่ือจัดกรอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ควรมอบให้คณะกรรรมการจรรยาบรรณของคณะจัดกิจกรรมให้ความรู้จรรยาบรรณแก่คณาจารย์
รุ่นใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่ผ่านการให้ความรู้ 

5. ควรจัดทําระบบติดตามการนําความรู้ของคณาจารย์ที่ไปเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม มาใช้
ประโยชน์โดยทําเป็นประกาศข้ันตอนการรายงานผลในการนําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจน 

6. ในการจัดทําโครงการควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จให้สะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
7. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยเชิญวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์ในการ

ทําวิจัยในช้ันเรียนจากสาขาเศรษฐศาสตร์มาแลกเปลี่ยนความรู้ และยกตัวอย่าง 
8. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสําเร็จของนิสิตระดับปริญญาเอกเพ่ือหามาตรการแก้ไขให้ได้ตาม

แผน 
9. เร่งส่งเสริมการตีพิมพ์บทความของนิสิตปริญญาโท ในวารสารระดับนานาชาติให้มากขึ้นโดยให้

รางวัลกับนิสิตที่สามารถตีพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 2 ตัว
บ่งช้ี พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะให้ความสําคัญกับกิจกรรมความสัมพันธ์กับศิษย์ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการให้ความรู้กับศิษย์

เก่ายังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขาดการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นศิษย์เก่า 
2. ขาดกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต แม้จะมีแผนส่งเสริมกิจกรรมนิสิตแต่มิได้แยกแยะให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิข้อใดให้ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถประเมินผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และไม่สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตได้ 

3. ระบบให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ไม่พบการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ทําหน้าที่ดังกล่าวในระดับคณะ จึงไม่เห็นกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4. การนําข้อเสนอแนะจากการประเมินระบบให้คําปรึกษามาแก้ไขปรับปรุงไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลดังกล่าว 

5. พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมของนิสิตจํากัดและคับแคบ  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้มากขึ้นรวมทั้งเพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารกับศิษย์เก่าให้มากขึ้น เช่น การเพ่ิมตําแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าเป็นกรรมการคณะเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับศิษย์อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ควรจัดทําแผนส่งเสริมกิจกรรมนิสิต โดยคํานึงถึงกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และสร้างความสมดุลของกิจกรรมในแต่ละด้านให้เหมาะสมตามที่คณะต้ังเป้าหมายตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ครบถ้วน 

3. ควรดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ทําหน้าที่ดังกล่าว
เพ่ือให้ดําเนินการได้ครบถ้วน รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
ระบบให้คําปรึกษาที่ดีขึ้น 

4. ควรพิจารณาจัดหาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนิสิตให้มากขึ้น เพ่ือให้นิสิตสามารถมีพ้ืนที่ในการทํา
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะมี
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
2. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยและเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาลําดับการแข่งขันและคู่เทียบที่เหมาะสมและสอดรับกับวิสัยทัศน์  

“...องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากล…” 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสนับสนุนงานวิจัยและเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
2. ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
3. แนวโน้มของงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ไม่สม่ําเสมอ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของการสนับสนุนงานวิจัย และเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ

ประเมินติดตามการทํางานกับเครือข่าย 
2. ควรทบทวนระบบและกลไก การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ตลอดจนกลไกในการคัดเลือก หรือส่งเสริมในการขอจดสิทธิบัตร โดยจัดเป็นรวม
ศูนย์ตามรูปแบบของ Best Practice ในองค์ประกอบที่ 9 

3. ควรให้ความสําคัญและสนับสนุนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยให้สะท้อนสมรรถนะหลักของคณะ และพัฒนาตัวช้ีวัด
ตอบสนองวิสัยทัศน์ และทวนสอบหาจุดบอดของแผนเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนจะบรรลุความสําเร็จ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 
4 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนบริการวิชาการแก่สังคมที่ ชัดเจน รวมทั้งมีการกําหนด
แผนปฏบัติงานหรือแผนดําเนินงานประจําปีในส่วนบริการวิชาการที่ชัดเจน 

2. มีหน่วยงานสนับสนุนที่มีหน้าที่หรือพันธกิจโดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งในส่วนผลการดําเนินงานของ
สถาบันด้านวิชาการสหกรณ์ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

3. มีโครงการบริการวิชาการที่ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในชุดโครงการวิจัยเพ่ือสํารวจข้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่อง การประเมินปัญหาความยากจน โอกาสการเข้าถึงองค์กรทางการเงินของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เน่ืองจากสามารถบูรณาการได้ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย 
และมีความต่อเน่ือง 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดความชัดเจนของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
2. วิธีการประเมินผลความพึงพอใจของแต่ละโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้ดําเนินการ ไม่

สามารถใช้วัดผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมในภาพรวมของแผนประจําปี
ของคณะ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดความชัดเจน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาใด ในแต่ละภาควิชาให้ชัดเจนและดําเนินการให้ครบองค์ประกอบทุกด้าน และ 2) บูรณา
การกับการวิจัย โดยกําหนดแผนงานวิจัย โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการบริการวิชาการให้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

2. ควรประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมในภาพรวมของแผนประจําปี
ไม่ใช่ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการย่อยๆ 

3. ควรจัดการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือก่อให้เกิดความย่ังยืนตามนิยามของ สมศ. 
4. ควรถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคม แก่บุคลากรภายในคณะทั้ง นิสิต 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน และ
เป็นไปเพ่ือการหาแนวทางการจัดทํา KM 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
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ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี และการจัดภูมิทัศน์ภายใต้ข้อจํากัดของพ้ืนที่ได้

เป็นอย่างดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี

ให้ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดที่คณะกําหนด รวมทั้งประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

2. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น 

  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 
ตัวบ่งช้ี พบว่า พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้คุณภาพระดับดี  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารในรูปของคณะกรรมการดําเนินการ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การดําเนินการจัดการความรู้ (KM) ของคณะยังอาศัยโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภายในคณะ (ภาควิชา/สถาบัน) และขาดการติดตามผลการดําเนินการให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 

2. ขาดการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง 

3. การดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่ได้ดําเนินการยังไม่ครบถ้วน และไม่ต่อเน่ือง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเน้นการดําเนินการจัดการความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคณะโดยตรง และมีการติดตามการ
ดําเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการความรู้ 

2. ควรให้ความสําคัญในการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของคณะไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3. ควรดําเนินการระบบบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน และต่อเน่ือง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีขีดความสามารถสูงในการหาเงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการบริการทาง

วิ ช า ก า ร  ทํ า ใ ห้ มี ค ว า มพ ร้ อม รั บ ก า ร ออก เ ป็ นมห า วิ ท ย า ลั ย ใ น กํ า กั บ ขอ ง รั ฐ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบหลักฐานการนํารายงานทางการเงินของคณะไปนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรมีการติดตามและเร่งรัดให้มีการนํารายงานทางการเงินที่ทําอย่างเป็นระบบเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือรับทราบถึงสมรรถนะทางการเงิน
ของคณะ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการปรับปรุง และแก้ไข ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในช่วงถัดไป 

2. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ฉบับร่าง) ของคณะ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขให้มีความชัดเจน 
ถู ก ต้ อ ง  ตามกระบวนการจั ดทํ า แผนกล ยุท ธ์ทา งการ เ งิ น  และสอดคล้ อ ง กับแผน 
กลยุทธ์ฉบับล่าสุด 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะมีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการเช่ือมโยงผลการประกันคุณภาพกับประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุม 
2. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและการนําไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลและการเช่ือมโยงเพ่ือใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานยังไม่ชัดเจน 
4. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง และยกตัวอย่างโครงการบริการวิชาการในรายงานการ

ประเมินตนเอง อย่างเป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่คณะประเมินตนเองได้เข้าใจที่ง่าย
ขึ้นไม่สับสน 

5. การคัดเลือกผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพมาให้สัมภาษณ์เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ไม่ครอบคลุม 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมินตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์มิใช่จํานวนโครงการ 
2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีที่ค้นพบไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และควรมีการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในเชิงของต้นทุนและรอบระยะเวลาในการให้บริการหรือรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจ และมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน
เพ่ือให้ผู้บริหารพร้อมใช้การกํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน 

4. ควรให้ความสําคัญในการคัดเลือกบุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ
ที่มาให้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1     
จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 12 12 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 1 
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

4 4 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน 
ก 

5 5 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 2 2 
จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน 2 2 
จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - - 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

12 12 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 2 2 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร
วิชาชีพทั้งหมด 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตาม
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี) 

12 12 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 2 2 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตาม
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 

12 12 

- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 5 5 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
- -ระดับปริญญาเอก 2 2 
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมอืในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก  - - 
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 4,306 4,306 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 3,406 3,406 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 867 867 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 378 378 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 489 489 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู - - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  33 33 
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จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 105.5 105.5 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

105.5 105.5 

- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  

0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

28 28 

- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

77.5 77.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

72.25 72.25 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

72.25 72.25 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 49 49 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

11 11 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ทีไ่ม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

38 38 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31 31 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

7 7 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

24 24 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 23.5 23.5 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

9 9 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

14.5 14.5 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 2 2 
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- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

0 0 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 1 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรอื
เทียบเท่า 

1 1 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

25.99 25.99 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ) 

25.99 25.99 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 2,440 2,440 
- -ระดับอนุปริญญา 0 0 
- -ระดับปริญญาตรี 2,061.92 2,061.92 
- -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
- -ระดับปริญญาโท 363.18 363.18 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก 15.33 15.33 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 325 325 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

11,782 11,782 

ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.07 4.07 

ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนน
เต็ม 5) 

3.96 3.96 

ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ 
อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.89 3.89 

ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.14 4.14 
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 665 665 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 626 626 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

382 382 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 32 32 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา 24 24 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 0 24 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 95 95 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 4 4 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

17,552.18 17,552.18 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 535 535 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จดัเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) 293 293 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

107 107 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 4.16 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

60 60 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.09 4.09 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุม่สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 21 21 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 167 167 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ผา่นการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

108 108 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง  

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

102 102 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

5 5 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

227 227 

จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

3 3 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านํา
หนักอ่ืนๆ) 

2 2 



 

 238 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 
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เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎ
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่
นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนัก
อ่ืนๆ) 

- - 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI ห
รือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่า
นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

1 1 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

1 1 

(สบช.)จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสตูร - - 
(สบช.)จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) - - 
(สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 
1 ปี 

- - 

(สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - - 
จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น - - 
- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
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เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ 

- - 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ  
ที่น้อยกว่า 3.51 

3 3 

- -ระดับอนุปริญญา - - 
- -ระดับปริญญาตรี 3 3 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
- -ระดับปริญญาโท - - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
- -ระดับปริญญาเอก - - 
องค์ประกอบที่ 684     
ผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.51 4.51 

ผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.75 3.75 

ผลการประเมนิคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09 4.09 

องค์ประกอบที่ 146     
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

54 54 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัย 

100.5 100.5 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

0 0 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 4,724,167.00 4,724,167.00 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 



 

 240 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556 
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จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,724,167.00 4,724,167.00 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 49,427,871.06 49,427,871.06 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49,427,871.06 49,427,871.06 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 100.5 100.5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100.5 100.5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1.5 1.5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.5 1.5 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 5 5 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5.0 5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - - 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับใน
ค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

15 15 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
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- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 15 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับ
ในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

11 11 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 11 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคา่นํ้าหนักน้ี จะต้อง
ไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า
นํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) 

13 13 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 13 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 21 13 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 
จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 24 23 
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 11 11 
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 12 12 
- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

0 0 

- -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

1 0 

องค์ประกอบที่ 214     
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 38 38 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน 

10 10 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

5 5 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ทีนํ่ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย 

4 4 

องค์ประกอบที่ 693     
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.11 4.11 

องค์ประกอบที่ 585     
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์
จํานวนยืนยัน

จาก
คณะกรรมการ 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

องค์ประกอบที่ 694     
ผลการประเมนิความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 107 107 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.2 4.2 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 60 60 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคณุลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.05 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

- - 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกทีม่คีุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

8 8 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 167 167 
ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนน
เต็ม ๕) 

4.15 4.15 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจดุเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนน
เต็ม ๕) 

4.07 4.07 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องประชมุ 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จํานวน 3 คน   เวลา 13.00 – 13.45 น.  
 

อาจารย์มีความสุขในการทํางาน และได้รับการผลักดันให้ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยคณะจัดอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการเขียนผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งในระดับภาควิชามีทุน
สนับสนุนการทําวิจัย ทุนเขยีนตํารา และงบประมาณนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์นสิิตปรญิญาตรี จํานวน 5 คน ปรญิญาโท จํานวน 4 คน และปริญญาเอก จํานวน 2 คน 
กลุ่มบัณฑิตศกึษา 

1. เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อ 
1) ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) มีหลักสูตรที่ดี และมีกิจกรรมที่ทําให้มั่นใจว่าถ้าเข้ามาศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์แล้วสามารถ

สําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนดเวลา เช่น มี Thesis Camp 
3) อาจารย์มีความสามารถในการสอน และถา่ยทอดความรู้ให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

สามารถเข้าใจได้ 
4) ช่วงเวลาการเรียนการสอนสําหรับนิสิตภาคพิเศษมีความเหมาะสม ทําให้ผู้ที่มีงานทําแล้วสามารถ

มาเรียนได้ 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
ระดับคณะ 
1) ควรมีการปรับพ้ืนฐานผู้เรียนซึ่งมีความหลากหลาย เน่ืองจากผู้เรียนบางคนตามไม่ทัน เช่น 

หลักสูตร M Econ ไม่มีการเรียน Pre-course ซึ่งควรมีเพราะนิสิตมีพ้ืนฐานต่างกัน โดยเฉพาะผู้ที่
จบปริญญาตรีมาจากคณะอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือจะได้ทราบเน้ือหาเบ้ืองต้นก่อน 

2) ควรมีการแจก Text Book ก่อนเปิดภาคการศึกษา และในบางวิชาต้องการ Text Book ในการ
เรียนเป็นเล่ม แต่ในปัจจุบันทางโครงการบัณฑิตศึกษาใช้วิธีการสําเนาจาก Text Book เป็นเอกสาร
แจก 

3) ควรขยายเวลาในการปิดอาคารในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ เพ่ิมอีก 1 ช่ัวโมงหลังจบการเรียนการสอน 
4) ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนระหว่างนิสิตกับอาจารย์บางท่านไม่ค่อยม ีอาจารย์ควรมีการซกัถามระหว่าง

การสอนด้วย เพ่ือให้มีการตอบสนองบ้างไม่อยากให้ถามแค่ท้ายคาบอย่างเดียว 
5) ที่จอดรถบริเวณคณะไม่เพียงพอ ทําให้ต้องเสียเงินเพ่ิมในการจอดรถที่อาคารจอดรถของ

มหาวิทยาลัย 
6) มีความรู้สึกว่านิสิตภาคปกติมีประสิทธิภาพมากกว่า ต้องการให้อาจารย์ทุ่มเทกับนิสติมากกว่าน้ี ทั้ง

เรื่องความตรงต่อเวลา เพราะนิสิตจะมีค่าเสียโอกาสจากเวลาที่เสียไป ซึง่ควรจะได้รับความรู้มาก
กกว่าน้ี แต่พอเวลาสอนน้อยจึงได้รับความรู้ไม่เพียงพอ ทําให้นัดเพ่ิมนอกเวลา (บ่อยมาก) พอนัด
เพ่ิมตารางเวลาที่ต้ังใจไว้ต้ังแต่แรกจะเปลี่ยนหมด อยากให้จัดตารางเวลาดีๆ ที่สะดวกแก่อาจารย์/
นิสิต และเวลาแน่นอน 
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7) โปรเจคเตอร์เริ่มเก่า กระดาษต้องการให้เป็นสีขาวแบบเดิม เก้าอ้ีบางตัวพัง (ขาหัก)  
8) ห้องสมุดคณะช่วงสอบมีนิสิตจํานวนมาก เสียงดัง โต๊ะน่ังไม่เพียงพอ หนังสือบางเล่มเริ่มชํารุด

เสียหาย ไม่มทีีต่รวจจับว่ามีการลักลอบนําหนังสือออกนอกห้องสมุดเพ่ือป้องกันหนังสือสูญหาย 
นอกจากน้ี ควรให้สิทธ์ิแก่นิสติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนได้ยืมหนังสือจากห้องสมุดได้ ถ้ายังเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9) หลักสูตรควรมีความเป็นสากลกว่าน้ี เพ่ือให้นิสิตสามารถนํามาประยุกต์กับการทํา Thesis ได้ 
10) คณะควรมีโรงอาหารให้บริการนิสิต 
 
ระดับมหาวิทยาลัย 
1) รถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยรอนาน 
2) ควรเพ่ิมแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย เพราะในช่วงเวลาหลัง 19.00 น. จะมืดมาก และขณะน้ีพบ

ปัญหาอาชญากรรมบ่อย ดังน้ัน ควรมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าน้ี  
3) ควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบของมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่น สวยงาม  
4) ในช่วงสอบจะมีนิสิตใช้บริการที่หอสมุดเป็นจํานวนมาก ทําให้ที่น่ังไม่เพียงพอ อีกทั้งมีเสียงดัง 

นอกจากน้ี ฐานข้อมูลการค้นคว้าเพ่ือทําวิจัยขอเป็นสากลกว่าน้ี และควรมีเกณฑ์ความน่าสนใจ
ให้กับวิทยานิพนธ์ เช่น เล่มน้ีดีเลิศ เล่มน้ีพอใช้ 

5) ควรมีการพัฒนาคุณภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

 
กลุ่มนิสิตปริญญาตร ี
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
ระดับคณะ 

1) การลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ทําให้นิสิตมีค่าใช้จ่ายมากในกรณีที่ไม่สามารถเรียนได้ตาม
แผนที่คณะกําหนด และต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในบางวิชา 

2) แสงสว่างภายในอาคารไม่เพียงพอ ทําให้ตอนเลิกเรียนในช่วงค่ํารู้สึกไม่ปลอดภัย 
3) พ้ืนที่ในการทํากิจกรรมนิสิตไม่เพียงพอ 
4) วิชาที่เรียนปี 1 เทอม 1 กับเทอม 2 ทําไมเหมือนกันมาก วิชาหลักธุรกิจเกษตร แค่เปลีย่นช่ือวิชา 

แต่เน้ือหาเหมอืนกัน  
5) ก่อนเริ่มเรียนควรได้หนังสือที่จะเรียนก่อน 1 เดือน ปัจจุบันได้หนังสือจากพ่ีรหัสอย่างเดียว และ

ได้หลังจากเริ่มเรียนแล้ว 1 – 2 สัปดาห์ หนังสือเปลี่ยนบ่อย หนังสือหายาก ศูนย์หนังสอืมก. ควร
มีหนังสือที่ต้องใช้เรียนไว้ให้นิสิตซื้อได้อย่างสะดวก 

6) ช่วงปิดเทอมถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะไมใ่ห้ยืมหนังสือจากห้องสมุด 
7) วิชาในคณะเน้นการบรรยายในห้องเรียน ไม่ค่อยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า จํานวน 5 คน และผู้ใชบ้ัณฑิต จํานวน 3 คน 
 

1. คุณสมบัติของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
มีความแม่นในศาสตร์ มีไหวพริบ มีจิตวิญญาณการเป็นเจ้าของธุรกิจ อ่อนน้อมถ่อมตน โอบอ้อมอารี 

เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน มีความคิดแบบองค์รวม เมื่อได้รบัมอบหมายงานควร
สามารถคิดเอง ตัดสินใจเองได้  

2. ความประทับใจในบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
มีวินัย รับผิดชอบ มุ่งมั่น อดทน และเรียนรูง้านได้ดี 

 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

1) ควรมีการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม 
2) ควรมีรายวิชาที่สอนให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการได้ โดยเอาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปทําธุรกิจ 
3) คณะควรเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า โดยอาจดําเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีมีวาระ

การดําเนินงานชัดเจน เน่ืองจากศิษย์เก่าไม่ทราบช่องทางในการเข้ามาทีค่ณะเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
คณะ ทั้งน้ี ในปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่ายังไม่มีบทบาทเท่าทีค่วร 

4) ต้องการให้สมาคมศิษย์เก่ามบีทบาทในการช่วยทําให้นิสิตคิดเป็น ประยุกต์เป็น 
5) พบปัญหานิสิตพ่ึงสถาบันกวดวิชามากกว่าอาจารย์ ดังน้ัน อาจารย์ควรเปล่ียนวิธีการแก้ปัญหา โดย

การสร้างกิจกรรมร่วมกันมากกว่าการปรับเน้ือหาการเรียน หรือข้อสอบให้ยาก  
6) บัณฑิตขาดทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน  

 
กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนนุ จํานวน 9 คน 
 

1. ความประทับใจ 
บุคลากรมีความสุขในการทํางานที่คณะเศรษฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับบุคลากรทีดี่ 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน 

1) บุคลากรไม่มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของคณะ  
2) ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
3) สายวิชาการยังให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ ของคณะน้อย  
4) ควรรวมศูนย์ประสานงานไว้ในอาคารเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการติดต่องาน 
5) การให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรน้อย ทาํให้บุคลากรไม่มีเวลาในการพฒันาตนเอง คณะต้องมี

แผนพัฒนารายบุคคล 
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ภาคผนวก 
 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมลาศึกษาต่อ  

ภาควชิา รวม รวม รวม รวม อาจารย์

ป.ตรี ป.โท ป.เอก จํานวน ป.ตรี ป.โท ป.เอก จํานวน ป.ตรี ป.โท ป.เอก จํานวน ป.ตรี ป.โท ป.เอก จํานวน ประจํา

ท้ังหมด

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 0 2 18 20 0 4 9 13 0 2 8 10 0 0 0 0 43

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0 6 16 22 0 1 13 14 0 5 5.5 10.5 0 1 1 2 48.5

ภาควชิาสหกรณ์ 0 3 4 7 0 2 2 4 0 2 1 3 0 0 0 0 14

คณะเศรษฐศาสตร์                                 0 11 38 49 0 7 24 31 0 9 14.5 23.5 0 1 1 2 105.5

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

 

หมายเหตุ: *จํานวนนับอาจารย์ทั้งหมด กําหนดให้นับที่มรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี 
   ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับ
ได้ 

 
สรุปผลงานด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ 

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ

และผู้ร่วมโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
1. การจัดทําแบบจําลองสภาพ
ความผันผวนเพ่ือทดสอบความ
ด้อยของประสิทธิภาพตลาดทุน : 
กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ของ
ไทย  

รศ.ดร.ดาราวรรณ 
วิรุฬหผล 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

2. แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันและการขยายการ
ลงทุนของธุรกิจเส้ือผ้าสําเร็จรูป
เพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รศ.จีรพรรณ 
กุลดิลก 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

3. พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่อง
พร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจาก
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

รศ.ดร.ชลลดา 
หลวงพิทักษ์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

4. ปัจจัยที่กําหนดความผันผวน
ของราคาโลหะและนํ้ามันดิบ
ล่วงหน้า:กรณีศึกษาตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย 

อ.ดร.วรดี 
จงอัศญากุล 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

5. The Impacts of Degree of 
Banking Competition and 
Monetary Policy on the Credit 
Market Activity 

อ.ดร. ธนารักษ์  
เหล่าสุทธิ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ของประเทศออสเตรเลีย 

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ 
กู้เจริญประสิทธ์ิ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

7. การพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยเพ่ือ
รองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี
ในภูมิภาคอาเซียน 

ผศ.ดร.กนกวรรณ 
จันทร์เจริญชัย 
ผศ.ดร. วุฒิยา 
สาหร่ายทอง 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

400,000 - 400,000 

8. ปัจจัยที่กําหนดอาชญากรรมใน
ประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูล
พาแนล 

ผศ.ดร.อรุณี  
ปัญญสวัสด์ิสุทธิ์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

9. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีที่มีต่อ
การบริโภคบุหร่ี:กรณีประเทศไทย 

ผศ. อุ่นกังแซ่ล้ิม 
ผศ. วลัยภรณ์  
อัตตะนันทน์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

300,000 - 300,000 

10. ราคาสินทรัพย์ตามแบบ 
จําลอง CAPM และ C-CAPM: 
กรณีศึกษาประเทศไทย  

ผศ.ดร.สุภาณี  
หาญพัฒนะนุสรณ์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

11. ระดับเงินทุนต่างประเทศที่
เหมาะสมของไทย  

ผศ.ดร. บัณฑิตชัย
วิชญชาติ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

12. ความพร้อมและความเต็มใจ
ไปทํางานต่างประเทศของนิสิต
นักศึกษาไทยเมื่อประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

รศ.ดร.สุปรียา 
ควรเดชะคุปต์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

13. Human Capital and 
Economic Growth of 
Thailand 

รศ.ดร.เรวัตร 
ธรรมาอภิรมย์ 

1 ตค.55- 
30 กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

14. ผลกระทบการแข็งค่าของเงิน
บาทต่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและเศรษฐกิจไทย : 
วิเคราะห์ผ่านแบบจําลองคํานวณ
ดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต 

อ.ดร.มานะ 
ลักษมีอรุโณทัย 
รศ.ดร.เรวัตร 
ธรรมาอภิรมย์ 
(ที่ปรึกษา) 

1 สค.55- 
30 กย.56 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

33,333.33 - 33,333.33 

15. การศึกษาสถานการณ์ความ
แตกต่างด้านดิจิตอลกับใน
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

ผศ.ดร.อัครนันท์คิด
สม 
รศ . ดร.ชูชีพ พิพัฒน์
ศิถ ี (ที่ปรึกษา) 

1 สค.55- 
30 กย.56 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

30,833.33 - 30,833.33 

16. กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตร : 
อุทกภัย ปี 2554 ส้มสวนส้มโอ 
นครปฐม ค่าฟ้ืนตัวกลับมาสู้ต่อ...
เท่าไหร่ 

รศ.นงนุช อังยุรีกุล 1 พย.55 – 
30 เมย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
เกษตรฯ 

60,000 - 60,000 

17. การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
สามารถเพ่ิมความสามารถใน การ
ทํากําไรของฟาร์มได้หรือ ไม่  

อ . ดร.วิษณุ อรรถวานิช  
( หัวหน้าโครงการ )  
( ผู้ร่วมวิจัย ) 

พย.55 - ตค.
56 

ทุนส่วนตัว  5,000 5,000 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
 Brian J .  Schilling  
YanhongJin  
Rutgers University  

18. กิจกรรมประเมินผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (NEW Business 
Greation : NBC) ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฯ 

รศ.ดร. สุมาลี 
สันติพลวุฒิ 
 
 

15 มีค.- 20 
ธค.56 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

- 666,666.67 666,666.67 

19.การประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556ของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องค์การมหาชน) 

อ.ดร.ธนารักษ์  
เหล่าสุทธิ 
( หัวหน้าโครงการ )  
ผู้ร่วมวิจัย  
รศ.ดร.สุปรียา 
ควรเดชะคุปต์ 
รศ.ดร.ดาราวรรณ 
วิรุฬหผล 
รศ.ดร.เรวัตร  
ธรรมาอภิรมย์  
อ.ดร.วรวรรณ 
ตุ้มมงคล 

มีค.-ธค.56 สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

- 420,000 420,000 

20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
กล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่
เย็นของร้านสะดวกซ้ือในประเทศ
ไทย 

รศ.ดร.ชลลดา 
หลวงพิทักษ์ 

1ธค.55- 
28 มิย.56 

บริษัทซี.พี.ค้าปลีก
และการตลาด 
จํากัด 

- 109,950  109,950  

21. การพัฒนาความร่วมมือระดับ
ห่วงโซ่อุปทานปี 2556 

รศ .ดร. สุมาลี 
สันติพลวุฒิ  
( หัวหน้าโครงการ )  
 ผู้ร่วมวิจัย  
 นายพงษ์เทพ มังคะลี 
นักวิจัยอิสระ   
อ . เกวลิน มะลิ  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ศรีราชา 

2 มค.-27 กย.
56 

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

- 1,500,000 1,500,000  

22. สํารวจความต้องการความ
คาดหวัง และความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ 2556 

อ . ดร. สมหมาย 
อุดมวิทิต  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร.สุมาลี สันติพล
วุฒิ  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  

3/2556-
9/2556 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

 300,000 300,000 

23 การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อระบบการอํานวย
ความยุติธรรม 

อ .ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ 
บุศยพลากร  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถ ี 

20 มีค.-27 
ธค.56 

สํานักกิจการ
ยุติธรรม 

 350,000 350,000 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
( ที่ปรึกษาโครงการ )  
ผู้ร่วมวิจัย  
 นายสิทธินันท์ 
วิวัฒนาพรชัย 

24. ประเมินผลการดําเนินงาน
การ พัฒนาผู้ประกอบการให้เกิด 
ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ การ
ใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบ การให้
เกิดธุรกิจใหม่  

รศ .ดร. สุมาลี สันติพล
วุฒิ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
 ผู้ร่วมวิจัย   
อ . เกวลิน มะลิ  
คณะเศรษฐศาสตร์ศรี
ราชา 
อ . อรษา ตันติยะวงศษ์า  
คณะศิลปะศาสตร์
ประยุกต์ ม . เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นคร เหนือ  
อ . พงษ์เทพ มังคะลี  
นักวิชาการอิสระ  
 ดร.พุฒิพัฒน์ 
ทวีวชิรพัฒน์ 

มีค.-ธค.56 กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 700,000 700,000 

25. ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องค์การมหาชน) 

อ . ดร.ธนารักษ์ 
เหล่าสุทธิ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผู้ร่วมวิจัย  
รศ .ดร. สุปรียา  
ควรเดชะคุปต์  
รศ . ดร.เรวัตร  
ธรรมาอภิรมย์  

15 มีค.-27 
ธค.56 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

- 360,000 360,000 

26. การจัดทําบัญชีรายการในเชิง
ผลตอบแทน (Return) ด้าน
คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้
การดําเนินโครงการของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

อ . ดร.ธนา สมพรเสริม  
( หัวหน้าโครงการ )  
ที่ปรึกษาโครงการ  
รศ .ดร. โสมสกาว  
เพชรานนท์  
ผศ . วลัยภรณ์  
อัตตะนันทน ์ 
 ผู้ร่วมวิจัย  
อ . ดร.สมหมาย  
อุดมวิทิต 
อ . ดร.ปิยะพรรณ  
ช่างวัฒนชัย 
อ . ดร. มานะ  
ลักษมีอรุโณทัย  

1 มิย.-27 ธค.
56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- 411,428.57 411,428.57 

27. การศึกษาอัตราส่วนลดของ
สังคมที่เหมาะสมสําหรับการ
ประเมินโครงการของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ผศ . ดร.อัครนันท์ คิดสม  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร.โสมสกาว  
เพชรานนท์  
( ที่ปรึกษาโครงการ )  
 

1 มิย.-27 ธค.
56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

- 332,571.43  332,571.43  
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
 ผู้ร่วมวิจัย  
ดร.นนทร์ วรพาณิชช์  
ดร.พุฒิพัฒน์ 
ทวีวชิรพัฒน์  

28. การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับ
จังหวัด 

รศ .ดร. สุมาลี 
สันติพลวุฒิ  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผู้ร่วมวิจัย   
ดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล  
ดร.เดชรัต สุขกําเนิด 
อ . เกวลิน มะลิ  
อ.อรษา ตันติยะวงศษ์า  

3 กย.-26 ธค.
56 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

- 425,000  425,000  

29.การสํารวจข้อมูล GIS ทั่ว 
ประเทศ  

ผศ . ดร.อัครนันท์  
คิดสม  

9/2556-
9/2557 

บริษัทฟิกท์แอสโซ
ซิแอทจํากัด  

- 25,000 25,000 

30. โครงการศึกษาแนวทางการ 
สร้างมูลค่าจากการให้บริการ ของ
รถไฟไทย  

อ .ดร. วิษณุ อรรถวานิช 
( หัวหน้าโครงการ )  
ผู้ร่วมวิจัย  
อ . อิทธิพงศ์ มหาธน
เศรษฐ ์ 
ภาควิชาศกท. 
นายอิสริยะ ไพรีพ่าย
ฤทธิ์ บริษัท สยามอิน
เทลลิเจนซ์ยูนิต  จํากัด  
นายกานต์ ยืนยง  
บริษัท สยามอินเทลลิ
เจนซ์ยูนิต  จํากัด 
นายกฤษดาบํารุงวงศ์   
ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ชีวภาพ
แห่งชาติกระทรวง
วิทยา ศาสตร์ 

สค.-กย.56 สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้าง 
สรรค์ สํานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  

 500,000 500,000  

31.การศึกษาศักยภาพ และลู่ทาง 
การลงทุนในภาคการประมงของ
ผู้ประกอบการไทยในประเทศ 
สมาชิกอาเซียน  

ผศ . กัมปนาท เพ็ญสุภา  
(หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ร่วมวิจัย 
อ . ชยันต์ พิภพลาภ
อนันต์  
ผศ . กนกวรรณ  
จันทร์เจริญชัย  
ผศ . วุฒิยา สาหร่ายทอง  
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
รศ . ชลอ ล้ิมสุวรรณ  
อ . พรหมมินทร์ วงศ์
รัตน์  
ผศ . ธนาทิพย์ แหลมคม  
ผศ . กาญจนา พยุหะ  
อ . อิทธิพงศ์ มหาธน
เศรษฐ ์ 
 

1 ตค.55-27 
ธค.56 

กรมประมง - 1,736,000 1,736,000 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
32.The Project Terminal 
Workshop of CP/HP 
Agricultural culture 
Information Management 
System in Thailand   

ผศ . วิศิษฐ์ล้ิมสมบุญชัย  
นส . สร้อยฟ้า เสริฐ
แก้ว 

20 ธค.55-29 
มีค.56 

Food and 
Agriculture 

Organization 
(FAO) 

- 278,410 278,410 

33.หลักและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐ 

รศ.นงนุช  อังยุรีกุล 8 กพ-31 พค.
56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 230,000 230,000 

34.การจัดทํายุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานเพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.ธันวา   
จิตต์สงวน 

20 กพ.56-26 
ธค.57 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 1,027,652.17 1,027,652.17 

35.การศึกษาผลกระทบในการนํา
มาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับใช้
เพ่ือรองรับ ACE 

ผศ.ดร.กัมปนาท  
 เพ็ญสุภา 

18 มีค.56-30 
พค.57 

สํานักงาน
มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

- 700,000 700,000 

36.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Products Development-
NPD)     

ดร.อัจรา  ปทุมนากุล 1 ตค.55-31 
มีค.56 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 2,725,000 2,725,000 

37.การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับ
การประเมินความเปราะบางสู่
ความยากจนในประเทศไทย ปี
2556 (Cooperation of Data 
Collection for Vulnerability 
Assessment in Thailand 
year2013) 

รศ.ดร.สุวรรณา  
ประณีตวตกุล 

1 มค-3 ธค.
56 

University of 
Hannover, 
Germany 

- 37,500 37,500 

38.การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการคืนคนดีสูสังคม 

ดร.อภิชาต ดะลุณ
เพธย์ 

1 พค.-27 ธค.
56 

กระทรวงยุติธรรม - 500,000 500,000 

39.การศึกษาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของไทยจาก
การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ 
อรรถจินดา 

20 ธค.55-19 
ธค.56 

ศูนย์บริการ
วิชาการ
เศรษฐศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์ 

- 107,692.31 107,692.31 

40.การคิดริเร่ิมเก่ียวกับบทบาท
ของปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ในแปลง
เกษตรในเอเซีย (Intative on 
Role of Fertilizer and Sends 
in Transforming of Agricultural 
in Asia) 

ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ 
อรรถจินดา 

1 เมย.-31 
ธค.56 

IFPRI - 100,000 100,000 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
41.การศึกษาวิจัยและพัฒนากล
ยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดไหม
ไทยในยุคการค้าเสรี การศึกษา
การตลาดของธุรกิจเส้ือผ้าสําเร็จรูป
จากผ้าไหมในประเทศไทย และ
การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการ
ส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์
ไหมไทย 

ผศ.ดร.ประพิณวดี   
ศิริศุภลักษณ ์

6 สค.56.-27 
มิย.57 

กรมหม่อนไหม - 227,818.18 227,818.18 

42.การประเมินมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจากการดําเนินงานของ
สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ในช่วงปีงบประมาณ 
2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 
2556) 

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล 15 กค.56 -
30 มค.57 

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

- 257,142.86 257,142.86 

43.การประเมินมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ ประจําปี2556 

ผศ.ดร.วิศิษฐ์  ล้ิมสม
บุญชัย 

4 กย.56-27 
ธค.56 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

- 50,000 50,000 

44.โครงการศึกษาแนวทางและ 
มาตรการเพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ 
ยางพาราภายใน ประเทศ  

อ . อัจฉรา ปทุมนากุล  
( หัวหน้าโครงการ )  
 ผู้ร่วมวิจัย  
อ . รวิสสาข์ สุชาโต  
อ . ณัฐพล พจนา
ประเสริฐ  

1 ตค.55-30 
กย.56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 1,772,496 1,772,496 

45.การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่ง 
ออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์  
ไหมไทย  
 

ผศ . อิสริยา 
บุญญะศิริ  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . ประพิณวดี ศิ
ริศุภลักษณ์  
( ผู้ร่วมวิจัย )  

1 สค.55-ธค.
57 

บริษัทปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

- 162,500 162,500 

46.การติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในภูมิภาค 
ประจําปี พ.ศ.2556 

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์
สงวน 

มิย.56- พค.
57 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 1,263,833.33 1,263,833.33 

47.การเตรียมความพร้อมของ
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อตก.) ในการดําเนินธุรกิจทาง
การตลาดเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี  
สงวนวงศ ์

23 มค-27 
ธค.56 

อตก. - 3,375,000 3,375,000 

48.โครงการวิจัยการพัฒนา
นโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการส่ือ
สาธารณะ lส.ส.ท.) 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท 
นส.สายสุดา ศรีอุไร 

พค.56- กพ.
57 

องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 

 

- 173,500 173,500 
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
1. ความตระหนักและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.โสมสกาวเพ
ชรานนท์ 
ผศ.วลัยภรณ์อัตตะ
นันทน์ 

1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

300,000 - 300,000 

2. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อภาค
การเกษตรของประเทศไทยและ
แนวทางในการจัดการความเส่ียง
ของภาครัฐ 

อ.ดร.วิษณุอรรถวานิช 1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000  200,000 

3. โลจิสติกส์ย้อนกลับของการ
จัดการขยะรีไซเคิล:กรณีศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

ผศ.สุมาลีพุ่มภิญโญ 1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

4. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารในภาคตะวันตก:
กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

อ.ดร.ธนาสมพรเสริม 1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

5. โครงการพัฒนาแรงงานสําหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง:
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา จังหวัด
นนทบุรี 

ผศ.รสดาเวษฎาพันธ์ุ 
รศ.ดร.สุมาลีสันติพล
วุฒิ 

1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

400,000 - 400,000 

6. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารในภาคตะวันตก:
กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิบุศย
พลากร 

1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

7. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารในภาคตะวันตก:กรณี 
ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.ปิยะพรรณช่าง
วัฒนชัย 

1 ตค.55-30 
กย.56 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

200,000 - 200,000 

8. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาสินค้า
เกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่
ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า) 

รศ . ดร.สุมาลีสันติพล
วุฒิ  
( หัวหน้าโครงการ ) 
 ผู้ร่วมวิจัย  
 ดร.กาญจนา ศรี
พฤทธิ์เกียรติ  
ภาควิชาศกท. 
อ . เกวลิน มะลิ  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 
นายพงษ์เทพมังคะลี 
นักวิจัยอิสระ   
 
 
 

19 พย.55- 
27 ธค.56 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 2,291,666.67  2,291,666.67  
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โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
9.โครงการจัดทําแผนแม่บทการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
อย่างยั่งยืน  
 

ดร . กนกคติการ  
บจ .  ปัญญาคอนซัล
แตนท์   
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . วิศิษฐ์ ล้ิมสมบญุ
ชัย  
 ที่ปรึกษาโครงการ   
ผศ . ธนิต พุทธพงษ์
ศิริพร 

1 ธค.55-30 
พย.56 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- 4,166,666.67 4,166,666.67 

10.การประเมินคุณค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการระบบ
ขนส่ง ฯ เศรษฐศาสตร์ของ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมสําหรับ
โครงการระบบขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อบนบก 

ผศ.ดร.เพ็ญพร เจน
การกิจ 
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญ
สุภา 
ดร.กัมปนาท วิจิตรศรี
กมล 
ดร.อิทธิพงศ์ มหธน
เศรษฐ ์
ดร.วิษณุ อรรถวานิช 
ดร.สันติ แสงเลิศไสว 

1 กย.56-ธค.
57 

ปตท. - 130,000 130,000 

11.สัตว์น้ําหลักแห่งคุณค่าชีวิต 
และชุมชนของอ่าว บ้านดอน จ . สุ
ราษฎร์ธานี  (สวพ.) 
 

รศ . นงนุช อังยุรีกุล  
 ดร . สุทธิจิตต์ เชิงทอง  
 นส . สายทิพย์ โสรัตน์  

1 กพ.-31 
พค.56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 230,000 230,000 

12.ขุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้า
ที่เป็นธรรม ระยะที่ 6 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท 

1 พย.55-31 
ตค.56 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

- 2,000,000 2,000,000 

13.การจัดการโรคใบหงิกเหลือง
ใน พริกและมะเขือเทศของ
เกษตรกรในประเทศไทย  

รศ . สุวรรณาประณีต
วตกุล  
อ . เอ้ือ สิริจินดา  
รศ . สุวรรณา ประณีต
วตกุล  

1 มค.-31 ธค.
56 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพืชผักแห่ง
เอเชีย (AVRDC) 

- 75,000 75,000 

14.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือ
กัน 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรา
วาท 
นส.สายสุดา ศรีอุไร 

1 ตค.55-31 
พค.56 

บริษัทชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
จํากัด 

- 330,000 330,000 

รวม    4,724,167 29,000,682.49 33,724,849.49 

หมายเหตุ: โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 20,427,188.57 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 54,152,038.06 บาท 
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 จํานวนรายงานการวิจัย และบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

รายละเอียด ประจําป ี
2554 2555 2556 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 57 57 62 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.
2556) 

ระดับชาติ 18 10 26 
ระดับนานาชาติ 16 20 13 

รวม 34 30 39 
จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - - - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - 2 - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - 2 - 
จํานวนบทความวิชาการที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ความย่ังยืนที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ - - - 
ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย์และบุคลากร
วิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 14 22 32 
ระดับนานาชาติ 32 36 33 

รวม 46 58 65 
จํานวนอาจารย์และบุคลากร
วิจัยที่นําเสนอผลงานวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 10 10 16 
ระดับนานาชาติ 21 17 14 

รวม 31 27 30 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปี
ปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ระดับชาติ 3 - - 
ระดับนานาชาติ 14 6 9 

รวม 17 6 9 

จํานวนงานวิจัยที่ได้สร้าง
นวัตกรรมใหม ่(ปีการศึกษา 
2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจด
ลิขสิทธ์ิ (ปีปฏิทิน พ.ศ.2556) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน 32,46,666 3,000,000 3,024,417 
ภายนอก 58,724,534 20,778,053.98 19,777,349.15 

รวม 61,971,200 23,778,053.98 22,801,516.15 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่เก่ียวขอ้ง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน - 200,000 1,700,000 
ภายนอก - 7,588,961.10 9,223,333.34 

รวม - 7,788,961.10 10,923,333.34 
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รายละเอียด ประจําปี 
2554 2555 2556 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

ภายใน 18 17 25 
ภายนอก 33 37 28 

รวม 51 54 53 
 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

โครงการ/กิจกรรม ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ จํานวนคร้ังท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง (บาท) 

และผู้ร่วมโครงการ ภายใน ภายนอก 
1. โครงการ “เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” 25-27 
มีนาคม 2557 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

อ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช - 1 0 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การย้อมสีหนังและการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุหนัง” 
ในวันท่ี 23-24 เมษายน 2556 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
เคร่ืองหนังธัญสุดา จังหวัด
นนทบุรี 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ผศ.รสดา  เวษฎาพันธ์ุ 
รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 

- 1 200,000 

3. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลติภัณฑ์อาหาร
ในภาคตะวันตก : กรณีศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ดร.ธนา  สมพรเสริม - 1 200,000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารในภาค
ตะวันตก : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  บุศย
พลากร 

- 1 200,000 

5. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลติภัณฑ์อาหาร
ในภาคตะวันตก : กรณีศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  บุศย
พลากรดร.ปิยะพรรณ 
ช่างวัฒนชัย 

- 1 200,000 

6. การฝึกงานภาคสนามและ
ประมวลผลของนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ประจํา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

 อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต ชั้นปี
ท่ี 3 

 1  

7. โครงการ Smart Project in 
Thailand : CEO Agri-Food 
Case 

 ดร.กุลภา  กุลดิลก 
ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 
อ.อัจฉรา  ปทุมนากุล 
ดร.รวิสสาข์  สุชาโต 

 1  

8. โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
รุ่นใหม่ รุ่นท่ี 1 

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

 1  
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โครงการ/กิจกรรม ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ จํานวนคร้ังท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง (บาท) 

และผู้ร่วมโครงการ ภายใน ภายนอก 
9. การฝึกอบรมหลักสูตร CBA8 
(สอบซ่อม) 
20 กย. 55-28 ธค. 55 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 2,000.00  

10. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE18 (กรุงเทพมหานคร) 23 
มีค. 56-27 กค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 5,850,000 

11. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE19 (สุราษฎร์ธานี) 
23 มีค. 56-27 กค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 1,833,000 

12. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE20 (ศรีราชา) 
30 มีค. 56-24 สค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 3,393,000 

13. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE21 (ขอนแก่น) 
31 มีค. 56-1 กย. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 4,134,000 

14. การฝึกอบรมหลักสูตร 
Competition for Trade  
(ไทย-ลาว) 

สํานักงานพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา  1 212,922 

15.การฝึกอบรมหลักสูตร 
Grassroot Economic 
Development Following 
Sufficiency Economy 
Philosophy 2013 

สํานักงานพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภ
ลักษณ์ 

 1 1,300,134 

16. การฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการบริหารสหกรณ์ 
หลักสูตร ; ไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์อย่างมืออาชีพ 
มิติอ๊อปเจ็คมีชีวิต รุ่นท่ี 2 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ ์  1 135,000 

17. การฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการบริหารสหกรณ์ 
หลักสูตร: การสร้างเสริมความรู้
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะกรรมการ
และผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ รุ่น
ท่ี 1 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ ์  1 355,500 

18. การฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการบริหารสหกรณ์ 
หลักสูตร : การจัดการข้อมูล
ทางบัญชีเพ่ือการบริหาร
สหกรณ์ รุ่นท่ี 14 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อ.ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ ์  1 505,600 

19.การฝึกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ รุ่นท่ี 59 
 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน  1 9,506,000 
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โครงการ/กิจกรรม ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ จํานวนคร้ังท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง (บาท) 

และผู้ร่วมโครงการ ภายใน ภายนอก 
20. การฝึกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ รุ่นท่ี 60 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผศ.ดร.
ธันวา  จิตต์สงวน 

ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน  1 6,380,000 

21. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CBA14 (กรุงเทพมหานคร) 22 
เมย. 56-29 พย. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 2,700,000  

22. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE22 (เชียงใหม่) 
22 มิย. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 4,017,000 

23. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE23 (สกลนคร) 
25 มิย. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 1,794,000 

24. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE24 (ตรัง) 
27 มิย. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 2,145,000  

25. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE25 (นครราชสีมา) 
20 กค. 56-29 พย. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 3,900,000  

26. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE26 (นครศรีธรรมราช) 22 
สค. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 3,900,000 

27. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE27 (อุดรธานี) 
29 สค. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 3,900,000 

28. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE28 (เชียงราย) 
27 สค. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 3,900,000 

29. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE29 (กรุงเทพมหานคร) 
24 สค. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 5,499,000 

30. การฝึกอบรมหลักสูตร CII 
รุ่นท่ี 4 (สอบซ่อม) 
28 กย.56-28 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 2,000.00  

31. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CBA12 (กรุงเทพฯ สอบซ่อม) 
9 กย. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 1,000.00  

32. การฝึกอบรมหลักสูตร 
CRE13 (กรุงเทพฯ สอบซ่อม) 6 
กย. 56-27 ธค. 56 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
และบริษัท FPMเซอร์
ทิฟิเคต จํากัด 

รศ.ดร.สันติยาเอกอัคร  1 500.00  

33. โครงการสร้างทางเลือก
ใหม่แก่ชาวนาในแนวทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

BSCM รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 

 1 - 
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โครงการ/กิจกรรม ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหน้าโครงการ จํานวนคร้ังท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง (บาท) 

และผู้ร่วมโครงการ ภายใน ภายนอก 
34. โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 

 1 37,840 

35. โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์รุ่น 14 

 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 

 1 496,800 

36.เวทีเสวนา "แนวทางการ
ยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การ
เป็นมืออาชีพ" 

สปก.,สสค.,สวก.สกว.,
วิทยาเกษตร,กรม
อาชีวะ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 
 

 1 320,256.40 

37.โครงการสัมมนาผู้นําเกษตร
ท่ียึดหลักธรรมมาภิบาลบริหาร
องค์กร 

มูลนิธิสจส. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 

 1 - 

38. โครงการประกาศเกียรติ
คุณและเสวนาวิชาการประจําปี 
2556 

สกว.
,สปก.,กสส.,กตส.,ธกส
.ขบวนการสหกรณ์ท่ัว
ประเทศ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ 

 1 506,350 

รวม    38 70,451,902 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2556      263 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์

ลําดับที่ รายนามคณะกรรมการ ตําแหน่ง 
1 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
2 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
3 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร ที่ปรึกษา 
4 หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์   ที่ปรึกษา 
5 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานคณะกรรมการ 
6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
7 รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
8 รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
9 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
10 รองคณบดีฝ่ายการเงิน   กรรมการ 
11 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
12 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ   กรรมการ 
13 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ฝา่ยประกันคุณภาพ   กรรมการ 
14 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาสหกรณ์   กรรมการ 
15 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์   กรรมการ 
16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ   กรรมการ 
17 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ   กรรมการ 
18 หัวหน้างานนโยบายและแผน   กรรมการ 
19 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)   
กรรมการ 

20 ผู้อํานวยการศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 
21 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
22 นางสาวณัฐธิภา เค็งสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23 นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรที่กาวนํา รวมมือกันสรรคสรางองคความรูทางเศรษฐศาสตรสูสากล 

และรบัผดิชอบตอสังคม 

เอกลักษณคณะเศรษฐศาสตร (ECON KU) 

E :  Excellency (ความเปนเลิศ)  

C :  Commitment (ความมุงมั่น และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม) 

O :  Open-minded (เปดใจรับความเปลี่ยนแปลง) 

N :  Networking (การสรางเครือขาย)  

K :  Knowledge Creation (สรรคสราง ใฝรู และใฝดี)  

U :  Unity (ความสามัคคี)  
 

 

คานิยมองคกร (Core Value)  

“ซื่อสัตย รักองคกร มององครวม รวมทํางาน” 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

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 : 0-2579-1544, 0-2579-2019 ตอ 5202, 5718 และ 0-2579-2147 

website: http://www.eco.ku.ac.th 




