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คํานํา 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพศึกษาและได้ดําเนินงานในระบบประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยตลอด 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีจากภายนอก เพ่ือเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 4 ประการ คือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ
องค์กร เพ่ือสร้างสรรค์บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีจริยธรรม คุณภาพ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขึ้นเพ่ือ
เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2557 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 และรอบปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2557 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานจากหลักสตร 13 หลักสูตร หน่วยงานภายในของคณะฯ  
8 หน่วยงาน หลังจากรับการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 และคณะฯ 
ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29-
30 กันยายน  2558 แล้วน้ัน ทั้งน้ีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเองเป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 
 ณ โอกาสน้ี คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
คณะและหน่วยงานภายใน และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกชุด คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ได้มีส่วนทําให้การประกันคุณภาพบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

 
 
          

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ มั่งคัง่ 
             คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
             วันที ่ 30 ตุลาคม 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2486 และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 72 ปี 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะผู้บริหารได้วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร์ ทําให้คณะสามารถนําไป
พัฒนาปรับปรุงได้ในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลภาพรวมในทุกด้านตามภารกิจ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีผล
การดําเนินงานมีค่าเฉล่ียรวม 3.83 คะแนน อยู่ในระดับดี ตามรายองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต มีค่าเฉล่ีย 3.15 
อยู่ในระดับพอใช้ ด้านการวิจัย มีค่าเฉล่ีย 4.99 อยู่ในระดับดีมาก ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่
ในระดับดี ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี และด้านการบริหารจัดการ มี
ค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี 

 

ทั้งน้ีหากแยกตามด้าน 3 ด้าน ดังน้ี ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเฉล่ีย 3.45 อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ 
ค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี และด้านผลลัพธ์ ค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดับดี  เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปน้ี 

  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนนเฉลี่ย  

ตามจํานวนตัวบ่งชี ้
1 6 2.93 3.50 3.09 3.15 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
2 3 5.00  5.00 4.98 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
3 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
4 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 
5 2 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

รวม 13 3.45 4.00 4.03 3.83 การดําเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การดําเนินงาน 

ระดับพอใช้ 
การดําเนินงาน 

ระดับดี 
การดําเนินงาน 

ระดับดี 
การดําเนินงาน 

ระดับดี 
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จุดเด่นในภาพรวม  
1. หลักสูตรมีเอกลักษณ์รายวิชามีความหลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสด้านความรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน และตอบสนองต่อ

ตลาดแรงงาน และผู้สอนมีความเช่ียวชาญ ทั้งจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ในหลักสูตร 
วิทยากร จากผูป้ระกอบการ และอาจารย์ ชาวต่างชาติ  สามารถผลิตบัณฑิตซึ่งแสดงความเป็นเลิศทาง
วิชาการและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ และมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคณุวุฒิ
ของหลักสูตร  

2. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (งบประมาณ, 
ฐานข้อมูล, ห้องปฎิบัติการ ฯ) 

3. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยและเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และอาจารย์มี
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

4. มีวารสารแศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 และฐานขอ้มูล ACI  

5. มีการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ ทําให้สามารถจัดกิจกรรมทีใ่ห้บริการทางวิชาการได้อย่าง
หลากหลาย 

6. มีศูนย์บัณฑิตศกึษาระดับคณะที่ให้บริการและดูแลกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับทุกหลักสูตร และศูนย์
กิจการนานาชาติที่ให้บริการด้านการศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ 

 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันและสนับสนุนให้บัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
2. ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างการศึกษา โดยหลกัสูตร/คณะควรส่งเสริมให้นิสติมีกิจกรรมเสริมทักษะทางด้าน

ความเป็นผู้นํา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากน้ีทุกหลักสูตร/คณะควรมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา 

3. ควรดําเนินการประเมินผลความสัมฤทธ์ิของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติในระดับคณะ 
4. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดระบบการบริหารจัดการความรู้จาก

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

5. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังทดแทนอัตราอาจารย์ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ และควรจัดทําแผนพัฒนา
อาจารย์ และเห็นควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ด้านตําแหน่งวิชาการด้วย 

6. ควรมีการส่งเสริมการนําระบบคุณภาพสากลมาใช้ในองคก์ร 
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ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 แนวทางเสริม 
1. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์
ให้ครบถ้วนตามวงจร PDCA 

 
มีการจัดประชุม 1 คร้ัง เพ่ือกําหนดแนวทาง 

 
คณะกรรมการเอกลักษณ์ฯคณะฯ/ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ 

1. แผนกลยุทธ์ที่คณะ
ดําเนินการยังขาดความ
ชัดเจน และยังไม่มีการ
ประเมินความสําเร็จที
เป็นรูปธรรม 
 

1. ควรมีการทบทวนการกําหนดแผน
กลยุทธ์โดยพิจารณาจากผลความ 
สําเร็จของปีที่ผ่านมา 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะมีการสรุป
รายงานผลการการดําเนินงานตามแผน รวม
ทุกยุทธ์ศาสตร์แล้วมีผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุความสําเร็จ ร้อย
ละ 78.79 และสําเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละ 
75.42 

งานนโยบายและแผน 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 แนวทางเสริม 
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร
ระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

 2. มีแผนพัฒนาคุณวุฒิคณาจารย์ให้ได้
ในระดับร้อยละ 85 ภายใน 5 ป ี

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

 3. ควรมีมาตรการเพ่ิมจํานวนนิสิต
ต่างชาติให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมาย
ชัดเจน เช่น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละ
หลักสูตร 
 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

1. คณาจารย์ขาดความ
เข้าใจและให้ความ สําคัญ
กับสาระ ในการ
ดําเนินการตามกรอบ 
มคอ. อาทิ  การทวนสอบ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ 
การให้ข้อสังเกตและ
ศึกษาปัญหาสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ไม่ปกติ 
การนําข้อเสนอจากนิสิต
ไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน เป็นต้น 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน ตามกรอบ มคอ. 

มีการจัดกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง เทคนิคการเขยีน มคอ.3 และ มคอ.5   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2. สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นิสิต ป.ตรี เต็มเวลา ในปี
การศึกษา 2556 ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 1:25 
(105.5 : 3,406 = 1 : 
32) รวมท้ังสัดส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อนิสิต
บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์เช่นกัน 
(อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 
87.5 คน ต่อ นิสิต
บัณฑิตศึกษา 900 คน) 

2. ควรบริหารสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยใช้ศักยภาพ
ด้านงบประมาณรายได้เพ่ือจัดจ้าง
อาจารย์ให้เพ่ิมมากขึ้น หรือการขอ
กรอบอัตรากําลังของพนักงานเงิน
งบประมาณ หรือการลดจํานวนรับนิสิต
ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีและอัตรากําลัง 
 
 
 

1. จัดโครงการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
และโครงร่างการค้นคว้าอิสระ (ภาคต้น/
ปลาย) 
2. โครงการนําเสนอผลการศึกษาและเร่งรัด
การทําวิทยานิพนธ์ (ภาคต้น/ปลาย) 
- อัตราการจบการศึกษาของนิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
จํานวน 2 คน คิดเปน็ร้อยละ 41.67% 
94,100 บาท 
- อัตราการจบการศึกษาของนินิสิตหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จํานวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.74% 268,937 บาท 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา/ 
ศูนย์บัณฑิตฯ/ 
โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ภาคพิเศษ 
ภาควิชา ศกท.  

3. ขาดแผนพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการ
เรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์โดยมี
การสํารวจความต้องการ ในการพัฒนา
ศักยภาพตามพันธกิจของอาจารย์
รายบุคคลเพ่ือจัดกรอบงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 

แต่ละภาควิชามีการจัดทําแผน พัฒนา
อาจารย์ และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย เช่น 
1.ให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศของ
มหาวิทยาลัย 
2. จัดเสวนาพารู้และนําเสนอผลงานวิชาการ 
(ศกท.) 
- มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใหม่ จัดโดยงานบริการ
การศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
จํานวน 2 คน 
- มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
ภาควิชา 

4. ขาดการให้ความรู้
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณแก่
คณาจารย์ โดยเฉพาะ
คณาจารย์รุ่นใหม่ 

4. ควรมอบให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณของคณะจัดกิจกรรมให้
ความรู้จรรยาบรรณแก่คณาจารย์รุ่น
ใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่ผ่านการให้ความรู้ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์รอบ
ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕) ใน
การเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง โดย
ส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นครูที่ดี มีสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้ที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามวิสัยทัศน์คณะ 
และจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2557 “ทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติและงานวิจัย 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

5. ขาดระบบการ
ติดตามการนําความรู้
ของคณาจารย์จากการ
พัฒนาตนเองไปใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจน 

5. ควรจัดทําระบบติดตามการนําความรู้
ของคณาจารย์ที่ไปเข้าร่วม ประชุม 
สัมมนา อบรม ดูงาน มาใช้ประโยชน์ 
โดยทําเป็นประกาศขั้นตอนการรายงาน
ผลในการนําความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ให้ชัดเจน 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

6. การจัดทําโครงการ   
การกําหนดวัตถุ- 
ประสงค์ของโครงการ 
การกําหนดตัวชี้วัดของ

6. ในการจัดทําโครงการควรกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จให้สะท้อนกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ได้มีการแนะนําผู้รับผิดชอบโครงการให้มีการ
ทบทวนและกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการ
ประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและให้เพ่ิมเติมในโครงการว่า

ทุกหน่วยงาน/งานนโยบายและ
แผน 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ และการ
ประเมินโครงการไม่
สอดคล้องกัน ทั้งในส่วน
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานิสิต 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ระดับ
หน่วยงาน/คณะ ประเด็นใด 

7. คณาจารย์ขาด
ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ในการทํา
วิจัยในช้ันเรียน 

7. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการทํา
วิจัยในช้ันเรียน โดยเชิญวิทยากรหรือผู้มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยในช้ันเรียน
จากสาขาเศรษฐศาสตร์มาแลกเปล่ียน
ความรู้ และยกตัวอย่าง 

ยังไม่ดําเนินการ คณะกรรมการการจัดการความรู้/ 
งานประกันฯ 

8. ในปีการศึกษา 2556 
สัมฤทธิผลของนิสิตที่จบ
ปริญญาเอกไม่เป็นไปตาม
แผน  

8. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สําเร็จของนิสิตระดับปริญญาเอกเพ่ือ
หามาตรการแก้ไขให้ได้ตามแผน 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

9. จํานวนบทความ
ตีพิมพ์ของนิสิตปริญญา
โท ในวารสารระดับ
นานาชาติมีน้อย 

9. เร่งส่งเสริมการตีพิมพ์บทความของ
นิสิตปริญญาโท ในวารสารระดับ
นานาชาติให้มากขึ้นโดยให้รางวัลกับ
นิสิตท่ีสามารถตีพิมพ์ได้ตามเป้าหมาย 
 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง - 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

1. คณะให้ความสําคัญกับ
กิจกรรมความ สัมพันธ์กับ
ศิษย์ค่อนข้างน้อย โดย 
เฉพาะการให้ความรู้กับ
ศิษย์เก่ายังไม่เป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน ขาดการกําหนด
กลุ่ม เป้าหมายเป็นศิษย์
เก่า 

1. ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น
รวมท้ังเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกับ
ศิษย์เก่าให้มากขึ้น เช่น การเพ่ิม
ตําแหน่งนายกสมาคมศิษยเ์ก่าเป็น
กรรมการคณะเพ่ือเพ่ิมช่องทาง การ
ส่ือสารและสร้างความร่วมมือกับศิษย์
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. เชิญศิษยเ์ก่ามาสร้างแรงจูงใจในการเรียน
และการทํางานในโครงการสานสัมพันธ์ของ
ภาควิชา ศกท. 

ภาควิชา 

2. ขาดกลไกในการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
แม้จะมีแผนส่งเสริม
กิจกรรมนิสิตแต่มิได้
แยกแยะให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิข้อใดให้ชัดเจน 
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
และไม่สามารถนําผล
การประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตได้ 
 

2. ควรจัดทําแผนส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
โดยคํานึงถึงกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสร้างความ
สมดุลของกิจกรรมในแต่ละด้านให้
เหมาะสมตามท่ีคณะต้ังเป้าหมายตาม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ให้
ครบถ้วน 

ยังไม่ดําเนินการ หน่วยกิจการนิสิต/ 
งานประกันคุณภาพฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. ระบบให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 
ไม่พบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ทํา
หน้าที่ดังกล่าวในระดับ
คณะ จึงไม่เห็น
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

3. ควรดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการ
อ่ืนที่ทําหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือให้ดําเนินการ
ได้ครบถ้วน รวมท้ังมอบหมายให้
คณะกรรมการนําข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้คําปรึกษาที่ดีขึ้น 

การติดตามความก้าวหน้าของนิสิตในแต่ละ
ชั้นปี ชี้แจงระบบการเรียนและตอบปัญหา
ด้านการเรียน รวมทั้งการอบรมเร่ืองการ
ประพฤติของนิสิต ปีละ 2 คร้ัง (ศกท) 
มีการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกชั้นปีในภาคต้นและภาคปลาย ปี
การศึกษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ภาควิชา/ 
คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ 
 

4. การนําข้อเสนอ แนะ
จากการประเมินระบบให้
คําปรึกษามาแก้ไข
ปรับปรุงไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินผลดังกล่าว 

 
 

 

5. พ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมของนิสิตจํากัด
และคับแคบ 

4. ควรพิจารณาจัดหาพ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมนิสิตให้มากขึ้น เพ่ือให้นิสิต
สามารถมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 

จัดหาพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมนิสิตให้มากขึ้น 
เพ่ือให้นิสิตสามารถมีพ้ืนที่ในการทํากิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 

คณะกรรมการกายภาพ 

องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 

 แนวทางเสริม 
1. ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือหาลําดับการ
แข่งขันและคู่เทียบที่เหมาะสมและสอด
รับกับวิสัยทัศน์ “...องค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์สู่สากล…” 
 

ยังไม่ดําเนินการ - 

1. การประเมิน
ประสิทธิผลของการ
สนับสนุนงานวิจัยและ
เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของ
การสนับสนุนงานวิจัย และเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และประเมินติดตาม
การทํางานกับเครือข่าย 

อยู่ระหว่างดําเนินการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
งานนโยบายและแผน 

2. ระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

2. ควรทบทวนระบบและกลไก การ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนกลไกในการ
คัดเลือก หรือส่งเสริมในการขอจด
สิทธิบัตร โดยจัดเป็นรวมศูนย์ตาม
รูปแบบของ Best Practice ใน
องค์ประกอบท่ี 9 

   ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้
ดําเนินการประสานกับ สํานักงานบริการ
วิชาการ เพ่ือช่วยดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ อัน
ได้แก่ ให้บริการด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
เอกสารย่ืนขอรับความคุ้มครองต่อกรมทรัพย์
สินทางปัญญา การติดตามแก้ไขจนถึง
ขั้นตอนรับจดทะเบียน การดําเนินการในการ
รักษาสิทธิ์รายปีตลอดอายุความคุ้มครอง 

ศูนย์วิจัยฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี การทําบันทึก
ข้อตกลง และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2551  

3. แนวโน้มของงานวิจัยท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ไม่
สม่ําเสมอ 

3. ควรให้ความสําคัญและสนับสนุน
งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน และการบริการวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

มีการสนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย โดยทางศูนย์วิจัยฯ 
ดําเนินการทําหนังสือรับรองการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ส่งถึงหน่วยงานผู้รับบริการ
หลังจากโครงการฯ ดําเนินการเสร็จส้ิน 

ศูนย์วิจัยฯ 

 4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้าน
งานวิจัยให้สะท้อนสมรรถนะหลักของ
คณะ และพัฒนาตัวชี้วัดตอบสนอง
วิสัยทัศน์ และทวนสอบหาจุดบอดของ
แผนเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนจะบรรลุ
ความสําเร็จ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ศูนย์วิจัยฯ 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

1. ขาดความชัดเจนของ
การบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

1. ควรกําหนดความชัดเจน โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่  
1) บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาใด ในแต่ละภาควิชาให้ชัดเจน
และดําเนินการให้ครบองค์ประกอบทุก
ด้าน  
และ 2) บูรณาการกับการวิจัย โดย
กําหนดแผนงานวิจัย โครงการ วิจัยที่
สอดคล้องกับการบริการวิชาการให้
ชัดเจนในแผนปฏิบัติงานประจําปี 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. วิธีการประเมินผล
ความพึงพอใจของแต่ 
ละโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ได้
ดําเนินการไม่สามารถใช้
วัดผลสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมใน
ภาพรวมของแผน
ประจําปีของคณะ 

2. ควรประเมินผลสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก่สังคมใน
ภาพรวมของแผนประจําปีไม่ใช่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของโครงการ
ย่อยๆ 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ รองคณดีฝ่ายวิจัย/ 
งานนโยบายและแผน 

3. ควรจัดการให้บริการวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่องเพ่ือก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนตามนิยามของ สมศ. 

มีการจัดโครงการ เช่น 
1. จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง 
(ศกท) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบันวิชาการ
ด้านสหกณ์ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
2. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการบริหร
สหกรณ์ หลักสูตรการจัดการข้อมูลทางบัญชี
เพ่ือการบริหารสกรณ์ 
  ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง 
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีการศึกษา 2557  
2. โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ ประจําปี 2557  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคร่ืองมือ
เพ่ือการวิเคราะห์และพยากรณ์โดยใช้ข้อมูล
อนุกรมเวลา  
 

 
 

 4. ควรถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม แก่บุคลากร
ภายในคณะท้ัง นิสิต คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
และเป็นไปเพ่ือการหาแนวทางการ
จัดทํา KM 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ได้จัด
กิจกรรมเสวนาพารู้ โดยมีอาจารย์และนิสิต
เข้าร่วม  
มีการจัด Brown Bag Seminar จํานวน 6 
คร้ัง 
1. 15 ส.ค.57 
2. 20 ส.ค.57 
3. 26 ก.ย.57 
4. 23 ม.ค.58 
5. 6 มี.ค. 58 
6. 8 พ.ค.58   
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบันวิชาการ
ด้านสหกณ์ 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. ขาดการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

1. ควรประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปีตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีให้ได้

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดที่คณะ

กําหนด รวมท้ังประเมิน ผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มีการสรุปรายงานผลการดําเนิฎนงานตาม
แผนทํานุบํารุง ร้อยละของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ ร้อยละ 76.92  

รองคณบดีฝ่ายยกิจการนิสิต/ 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ/ 
งานนโยบายและแผน 

 2. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรท้ังสาย

วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วม

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้มากขึ้น 

เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม email  
มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบันวิชาการ
ด้านสหกณ์/ศูนย์บณัฑิตฯ/ 
สํานักงานเลขาฯ/ 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

1. การดําเนินการจัด 
การความรู้ (KM) ของ
คณะยังอาศัยโครงการ /
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ภายในคณะ (ภาควิชา /
สถาบัน) และขาดการ
ติดตามผลการดําเนิน 
การให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ตามเกณฑ์ข้อ 4 
และ ข้อ 5 

1. ควรเน้นการดําเนิน การจัดการ
ความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับคณะ
โดยตรง และมีการติดตามการ
ดําเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
จัดการความรู้ 

 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะเศรษฐ- 
ศาสตร์ได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนดําเนิน 
การเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยโครงการ
คลอบคลุมตามพันธกิจด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยเป็นอย่างน้อย ในปีการศึกษา 
2557 คณะกรรมการได้จัดโครงการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้เร่ืองเทคนิคการเขียน มคอ.3 
และมคอ.5 สําหรับคณาจารย์ และ มารู้จัก 
EdPEx กันเถอะ เพ่ือให้ผู้เข้า ร่วมโครงการ
ได้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจาก 
นี้แต่ละหน่วยงานก็มีการจัดโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตามภารกิจ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 

2. ขาดการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสน- 
เทศของคณะไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง 

2. ควรให้ความสําคัญในการนําผล
ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ ของคณะไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงเพ่ือให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

    หน่วยสารสนเทศ ยังไม่มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของคณะเน่ืองจากระบบ
สารสนเทศ(บน website) ยังพัฒนาไม่แล้ว
เสร็จ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ/หน่วย
สารสนเทศ 

3. การดําเนินการระบบ
บริหารความเส่ียงใน
ประเด็นที่ได้ดําเนินการยัง
ไม่ครบถ้วน และไม่
ต่อเนื่อง 

3. ควรดําเนินการระบบบริหารความ
เส่ียงให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะ
เศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการติดตามแผนความ
เส่ียงประจําปีงบประมาณ 2557 และ
รายงานผลการติดตามเสนอมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 จํานวน 3 แผน 
6 มาตรการ ซึ่งสามารถดําเนินการได้เสร็จ
ส้ินทั้ง 3 แผน  4 มาตรการ ยังคงเหลือ 2 
อีกมาตรการ คือ 1) การปรับปรุงหลักสูตร
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทุก
หลักสูตรมีการดําเนินการอยู่แล้ว แต่ช่วง 
เวลาของการสํารวจไม่อยู่ในช่วงเวลา และ 
2) การปรับเวลาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ทาง
คณะกรรมการขอให้ถอนเร่ืองออกเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยกําลังปรับเวลาการเปิดเรียน
ตาม AEC 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะฯ 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

1. ไม่พบหลักฐานการนํา
รายงานทางการเงินของ
คณะไปนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

1. ผู้บริหารควรมีการติดตามและเร่งรัด
ให้มีการนํารายงานทางการเงินที่ทํา
อย่างเป็นระบบเสนอในท่ีประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ อย่างน้อยทุก 6 
เดือน เพ่ือรับทราบถึงสมรรถนะทาง

มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  

รองคณบดีฝ่ายการเงิน/ 
งานการเงินฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การเงินของคณะ และให้ข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการนําไป ใช้ในการ
ปรับปรุง และแก้ไข ให้เกิดประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลในช่วงถัดไป 

 2. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ฉบับร่าง) ของคณะเพ่ือปรับปรุงและ
แก้ไขให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ตาม
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ฉบับล่าสุด 

ยังไม่ดําเนินการ รองคณบดีฝ่ายการเงิน/ 
งานการเงินฯ/  
งานนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงผลการประกัน
คุณภาพกับประสิทธิผล
ของแผนกลยุทธ์ไม่
ครอบคลุม 

1. ควรประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์มิใช่จํานวนโครงการ 

มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ/ 
งานนโยบายและแผน 
 

2. การค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีและการนําไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีที่ค้นพบไปสู่
การปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร และควรมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในเชิงของต้นทุนและรอบระยะ เวลา
ในการให้บริการหรือรอบระยะเวลาใน
การดําเนินการ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ มอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทํา
หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินงาน โดยจะ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานส่งผลงานประกวด
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 

3. ระบบจัดเก็บข้อมูล
และการเช่ือมโยงเพ่ือใช้
ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานยังไม่ชัดเจน 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมทุกภารกิจ และมีการนํา 
เสนอผลการดําเนินงานเพ่ือให้ผู้บริหาร 
พร้อมใช้การกํากับ และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

มีรายงานผลการดําเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ 
อย่างน้อย 2 คร้ังในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ 

งานประกันคุณภาพฯ 

4. ควรเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง และยก 
ตัวอย่างโครงการบริการ
วิชา การในรายงานการ
ประเมินตนเอง อย่าง
เป็นระบบเพ่ือก่อให้เกิด
ความชัดเจนในส่ิงที่คณะ
ประเมินตนเองได้เขา้ใจที่
ง่ายขึ้นไม่สับสน 

- มอบผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปรับปรุงการเขยีน
รายงาน และยกตัวอย่างให้สอดคล้องกันในแต่
ละเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

5. การคัดเลือกผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพมาให้สัมภาษณ์
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
ไม่ครอบคลุม 

4. ควรให้ความสําคัญในการคัดเลือก
บุคคลผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของคณะที่มา
ให้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม 

ไม่ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง งานประกันคุณภาพฯ 
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บทที่ 1  
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) 

 

 ประวัติความเป็นมา 
คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2486  และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 74 ปี ประวัติความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์สรุปได้สั้นๆ 
ดังน้ี  ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตราธิการ โดยจัดให้
มีการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วผู้ที่สนใจ
จะเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์จะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรมสหกรณ์เป็นผู้จัดการ
อบรมดังกล่าว ณ กรมสหกรณ์ การจัดอบรมน้ีถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา   

 
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 โดยคณะสหกรณ์เป็นหน่ึง
ในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และ คณะ
ประมง มีการศึกษาขั้นอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เพ่ือให้นิสิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับราชการ
ในกรมสหกรณ์ โดยมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์เป็นคณบดีคนแรก และอาจารย์ ทนุ ศาตราภัย 
เ ป็นเลขานุการคณะฯ  คณะสหกรณ์มีสถานที่ ต้ั งอ ยู่ที่บริ เวณข้าง วัดพระเชตุพนวิมลมั งคลาราม  ท่า
เตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรก ๆ น้ีมีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนก ด้วยกันคือ (1) แผนก
วิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ(4) แผนกวิชานิติศาสตร์  

  
ครั้นปี พ.ศ. 2495 เมื่อ ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ย้ายมาจากกรมสหกรณ์มาดํารงตําแหน่ง

เลขานุการคณะฯ และเลื่อนเป็นรองคณบดีในเวลาต่อมา ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ5 ปี โดยได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และยังคงใช้สถานที่บริเวณกรมสหกรณ์เป็นที่ศึกษาไปพลางก่อน พร้อมทั้งได้มีการ
เสนอให้เปลี่ยนช่ือจาก คณะสหกรณ์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เพ่ือให้การศึกษากว้างขวางมากข้ึนและเพ่ือให้
นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทํางานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน 
ก.พ. ในขณะน้ันประสงค์จะเน้นความสําคัญของสหกรณ์จึงใช้ช่ือว่า คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ เมื่อมิถุนายน 
พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนกวิชา คือ (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชา
เศรษฐศาสตร์กสิกรรม (4) แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร์ (6) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (7) แผนกวิชา
สังคมวิทยา และ (8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด  จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามาอยู่
รวมกันกับคณะอ่ืนๆ ที่บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์โดยมี คุณพระ
พิจารณ์พาณิชย์ ดํารงตําแหน่งคณบดีจนถึงปี พ.ศ.2501 และยังคงดํารงตําแหน่งคณบดีกิตติมศักด์ิของคณะฯ จนถึง
ปี พ.ศ. 2506 ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ได้เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีสืบต่อจากคุณพระพิจารณ์พาณิชย์
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จนถึงปี พ.ศ. 2518 ในช่วงที่ยังใช้ช่ือ คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ น้ัน ได้มีการปรับปรุงแผนกวิชาต่างๆ เสียใหม่
เป็น 6 แผนกวิชา ประกอบด้วย (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร (4) แผนกวิชาบัญชีและการธุรกิจ (5) แผนกวิชานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (6) แผนกวิชาสถิติ  

 

ในปี 2506 คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับงบประมาณจํานวน 3 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างตึกเรียนหลังแรก
ที่บางเขน เป็นตึก 3 ช้ัน และได้ขออนุญาตใช้พระนาม “พิทยาลงกรณ” เป็นช่ือ ได้มีพิธีเปิด”ตึกพิทยาลงกรณ”
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2507 โดย ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนช่ืออีกครั้งหน่ึงเป็น คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพที่
ขยายตัวตามความเจริญของบ้านเมือง โดยเพ่ิมสาขาวิชาอีกหลายแขนงพร้อมทั้งได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการใหม่ในปี 
พ.ศ.2511 กล่าวคือ ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความ
คล่อง ตัว ในการบริหารการศึกษาให้ก ว้างขวาง ย่ิ งขึ้ น  จึ ง ไ ด้ เปลี่ ยนฐานะของแผนกวิชา ต่าง  ๆ  ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาต่าง ๆ ภายใต้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจด้วย) ขึ้น
เป็นภาควิชาตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 โดยคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ภาควิชาคือ 1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (3) ภาควิชา
สหกรณ์ 4) ภาควิชาบริหารธุรกิจ (5) ภาควิชาบัญชี (6) ภาควิชาการตลาด จนกระทั่งเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 
2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เปลี่ยนช่ือเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  ต่อมาในเดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนนิสิตและคณาจารย์เป็นจํานวนมาก มีขนาด
ใหญ่เป็นที่สองรองจากคณะเกษตร พร้อมกันน้ันความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในคณะฯ ได้
ขยายตัวทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
บริหารธุรกิจ  

  

ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (2) ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (3) ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ (1) สํานักงานเลขานุการ
คณะฯ (2) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (3) ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (4) สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ (5) ศนูย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และนโยบายหลักในการ
พัฒนา ตามเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินงาน
ของคณะฯ ดังน้ี 
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ปรัชญา/ปณิธาน   
สั่งสม  เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาในองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิง

ประยุกต์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม สามารถประยุกต์ปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ช้ีนําทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

 
วิสัยทัศน์   

เป็นองค์กรที่ก้าวนํา ร่วมมือกันสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากลและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
วัตถุประสงค์  

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 
3. นําพาและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนกระจายโอกาสทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

และสังคมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ บนหลักการพ่ึงพาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ืออํานวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาคมคณะ ตาม
หลักการของการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Good governance) และสนับสนุนให้มีเสรีภาพและความ
เสมอภาคแก่บุคลากร 

5. พัฒนาบุคลากรคณะ ให้มีศักยภาพ ความพร้อม และมีจิตสํานึกร่วมกันในการประกอบภารกิจของ
คณะบนหลักการพ่ึงพาตนเอง 
 

 พันธกิจที่สาํคญั  
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  
  
 ค่านยิม  

ซื่อสัตย์ รักองค์กร มององค์รวม ร่วมทํางาน 
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นโยบายหลักการพัฒนา 

ด้านการเรียนการสอน  
การสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการที่หลากหลายของนิสิต เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

สร้างทักษะในการทํางานแบบมืออาชีพ มาตรฐานสากลและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิทางวิชาการเพ่ิมขึ้น สนับสนุนทุนผู้ช่วยสอนเพ่ือช่วยอาจารย์ในการสอน
และเพ่ิมความโดดเด่นด้านวิชาการของนิสิตทุกระดับ การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอนหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรภาษาไทยด้วย พัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การเรียนการสอน และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วน ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเป็น
นานาชาติมากขึ้น  

ด้านการวิจัย   
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของการวิจัยเฉพาะด้าน เช่น เศรษฐศาสตร์เกษตร 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น ที่สามารถตอบ
โจทย์ของชุมชนและสังคมในภูมิภาคต่างๆ  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวทีที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  สนับสนุนทุนผู้ช่วยนักวิจัย พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นการ
ทํางานวิจัยเป็นทีมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถ
นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมท้ังผลักดันผลงานวิจัยของคณะสู่สังคมผ่าน
การประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย  เน้นการเป็นศูนย์ข่าวสารด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น เวบไซต์ แผ่นพับของคณะ และสื่ออ่ืนๆ  

ด้านการบริการทางวิชาการ  
สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน สถาบันเกษตรกร ภาควิชาการ ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ และองค์กร NGO ทั้งในลักษณะที่ริเริ่มจากคณะและการสนับสนุนจากภาคี  เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการผลิตผู้บริหารสหกรณ์ เพ่ิมบทบาทสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการให้บริการวิชาการ เป็นต้น สนับสนุนการ
หารายได้จากโครงการบริการวิชาการ ส่งเสริมการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ผลักดันผลงานของคณะสู่สังคมผ่านการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย  และ
เน้นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคณะ  

ด้านการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สร้างความตระหนักและจิตสํานึกความเป็นไทย ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง รวมท้ังการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะของนิสิต  กระตุ้นจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของนิสิตและบุคลากร ส่งเสริม
ให้นิสิตช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส พัฒนานิสิตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและเผยแพร่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยให้แก่นิสิต อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์
รุ่นเก่า เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และสาธารณชน  
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ด้านการบริหารและจัดการ  
 เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการ
ขับเคล่ือนภารกิจอย่างสร้างสรรค์สู่การบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์  พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ เสริมสร้างกิจกรรม
เช่ือมความสัมพันธ์ของอาจารย์และบุคคลกรท่ีอยู่หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จัดทําฐานข้อมูลและคลังความรู้  สนับสนุนการหารายได้และการพ่ึงพาตนเอง พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงานของบุคลากรทุก
ประเภทและทุกระดับ  

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 ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน
คณะและทีมบริหารของคณบดี ประกอบด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร์ และผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ การบริหารงานและการดําเนินงานภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์อยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆโดยมีสํานักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการดังรายละเอียดในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร ์

  

 
การบริหารงานและการดําเนินงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรอง

คณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้กํากับดูแล และมีสํานักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 

ดังน้ี 

ตําแหน่งบริหาร คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

คณบดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร ์

คณะทํางานขับเคลื่อนระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx  
คณะเศรษฐศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะกรรมการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร ์

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการกิจการนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะกรรมการประจําคณะคณบดี

หัวหน้า
ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์

หัวหน้า
ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์
เกษตรและ
ทรัพยากร

หัวหน้า
ภาควิชา
สหกรณ์

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ

ผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัย

เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์

ผู้อํานวยการ

สถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์

ประธาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์

บัณฑิต
ศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์

ประธาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์
กิจการนานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์

รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
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ตําแหน่งบริหาร คณะกรรมการ/คณะทํางาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริการงานบุคคลคณะเศรษฐศาสตร ์

คณะกรรมการบริหารงานพนักงานเงินรายได้คณะศรษฐศาสตร์ 
คณะกรรมการกายภาพคณะเศรษฐศาสตร ์

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะเศรษฐศาสตร ์

หัวหน้าภาควิชา 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายต่างๆ 

คณะกรรมการบริหารภาควิชา 

คณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้าน
กิจกรรมนิสิต ด้านวิเทศสัมพันธ์  
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับแบ่งส่วนการบริหารงานของหน่วยงาน 

 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ทีส่ําคัญ 

ด้าน โอกาส ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 

การปรับปรุง 

ด้านหลักสูตรและบริการ  
(educational 
programs  
and services) 

  การเปิดเสรีด้านการบริการ
การศึกษามากข้ึน และการ
เรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์มากข้ึน ผู้เรียน
เป็นกลุ่มวัยทํางานมากขึ้น 

มีหลักสูตรท่ีมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม
ท่ีทํางาน เช่น MBE, 
MAB, MCE เป็นต้น 

จําเป็นต้องทําให้
หลักสูตรมีความ
ทันสมัย  

ด้านการปฏิบัติการ  
(operations) 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
การออกนอกระบบ ทําให้
มีโอกาสในการบริหาร
จัดการท่ีคล่องตัวมากข้ึน 
สามารถปรับปรุงข้ันตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความล่าช้า/ความสูญเสีย 
/ความไม่มีประสิทธิภาพ 

1. การแสวงหา แนวปฏิบัติ
ท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางาน   
2. การรักษาและยกระดับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
3. พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาล Good Governance 

1. การประหยัดจาก
ขนาด 
2. การมีส่วนแบ่งตลาด
ท่ีใหญ่ท่ีสุด 

1.วิเคราะห์งาน 
(Lean/Kaizen/5 ส.) 
2.การพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
3. ความเชื่อมโยง
บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบต้ังแต่ระดับ
บุคคล ระดับหน่วยงาน
ย่อย และระดับ
ภาพรวมขององค์กร 

ด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  
(societal 
responsibilities) 

ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้รับบริการ มีความ
ต้องการให้องค์กรต่างๆ 
ดําเนินธุรกิจภายใต้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

1. การผลิตบัณฑิตจํานวน
มากท่ีมีความรู้ควบคู่กับ
คุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. งานวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองต่อ
ชุมชนและสังคม 

ใช้ระบบกลไกของ
กิจการนิสิตเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ความประพฤติท่ีดี มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

เพ่ิมกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
ประพฤติท่ีดี ท่ีได้
ชั่วโมงกิจกรรม 
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ด้าน โอกาส ความท้าทาย ความได้เปรียบ 
เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 

การปรับปรุง 

ด้านบุคลากร 
(workforce) 

โครงสร้างอัตรากําลังของ
บุคลากรมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
และอายุเฉลี่ยของ 
บุคลากรน้อยลง 

1. การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  
2 การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ท่ีองค์กรต้องการ 
 

1. คณะมีทรัพยากร
ทางการเงินเพียง
พอท่ีจะส่งเสริมขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้เกิดความ
เข้มแข็ง 
2. การวางแผนการ
ทํางานให้ต่อเนื่อง 

1. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ท่ีสอดคล้อง
กับโครงสร้างและ
สมรรถนะของคณะ 
2. มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ท่ี
เป็นมาตรฐาน 
(Standard 
Operating 
Procedure : SOP) 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2557  

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้การดําเนินงานตามภารกิจของคณะ โดยสามารถสรปุได้ดังน้ี 

  
ภารกิจด้านการเรียนการสอน  
 ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ มีกระบวนการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ทุกหลักสูตรของคณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และวัฒนธรรมของคนไทย โดยยึดถือ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน คณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพในทุกหลักสูตร ประกอบกับคณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงหลักสูตรนานาชาติที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
นอกจากน้ี คณะเศรษฐศาสตร์มีการผสมผสานการวิจัย และการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน มีการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีกระบวนการรักษาคุณภาพมาตราฐานให้เท่าเทียมกันในทุกหมู่เรียนของ
รายวิชาเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับ
สากล 

 	
 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดิสอน  
  ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 13 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 6 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร  

 
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

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

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ภาคปกติ และภาคค่ํา  
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ ภาคพิเศษ 
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร  
ภาคภาษาไทย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และภาคภาษาอังกฤษ ภาคปกติ      

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ  
5. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ภาคปกติ (หลักสูตรสหวิทยาการ)  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ภาคพิเศษ 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

● 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* 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2 3 1 - - 1 - 1 2* 2* 2*  
ภาควิชาสหกรณ์ 1 1 - - - - - - 1* - 1* - 

รวม 4 5 2 1 2 1 - 1 6 3 4 1 

หมายเหต ุใส่ * ไว้ที่หลักสูตรภาคพิเศษ หากเป็นการนําหลักสูตรภาคปกติทีม่ีอยู่แล้ว ไปเปดิสอน 
 

● จํานวนนสิิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ จําแนกตามสาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวมท้ังส้ิน 
 แผน ก   แผน ข   รวม  

คณะเศรษฐศาสตร ์         1,049        122       191       313               10         1,372  
ภาคปกติ           376         62         -           62                3           441  
   เศรษฐศาสตร์            109         21         -           21               -             130  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร            103         -           -           -                 -             103  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร             -           17         -           17               -              17  
   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์            115           7         -            7               -             122  
   ธุรกิจการเกษตร             49         -           -           -                 -              49  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร นานาชาติ            -           -           -           -                  3              3  
   การจัดการทรัพยากร            -           17         -           17               -              17  
ภาคพิเศษ           673         60       191       251                7           931  
   เศรษฐศาสตร์            191         -           -           -                  7           198  
   เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ            54         -           -           -                 -              54  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร             92         -            2          2               -              94  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร             -             9         13         22               -              22  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  ภาคภาษาอังกฤษ             -             7         -            7               -                7  
   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ             -           22         57         79               -              79  
   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี            -             8         61         69               -              69  
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คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก รวมท้ังส้ิน 
 แผน ก   แผน ข   รวม  

   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์           122         -           -           -                 -             122  
   เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ            125         -           -           -                 -             125  
   ธุรกิจการเกษตร             89         14         58         72               -             161  

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคต้น จากสํานักทะเบียนและประมวลผล ตัดข้อมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 
             : 2. ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น จากบัณฑิตวิทยาลัยตัดข้อมูล ณ 18 กันยายน 2557 

 

● จํานวนนสิิตทัง้หมดคณะเศรษฐศาสตร์ จําแนกตามสาขาวิชา ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
รวมท้ังสิ้น 

แผน ก แผน ข รวม 
คณะเศรษฐศาสตร์ 3,569  363  442  805  34  4,408  
ภาคปกติ 1,377  158   -  158  5  1,540  
   ธุรกิจการเกษตร 179  -  -  -  -  179  
   เศรษฐศาสตร์ 384   49   -  49  -  433  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร 423  5  -   5  -  428  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร นานาชาติ -  -  -   -  1  1  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร -  45   -  45  -  45  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร นานาชาติ -  -  -  -  4  4  
   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 391  18   -  18  -  409  
   การจัดการทรัพยากร -  41   -  41  -  41  
ภาคพิเศษ 2,192  205  442  647  29  2,868  
   ธุรกิจการเกษตร 353  50  105  155  -  508  
   เศรษฐศาสตร์ 678  38  -  38  29  745  
   เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 102  -  -  -  -  102  
   เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ 395  -  -  -  -  395  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร 363  3  2  5  -  368  
   เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคภาษาอังกฤษ - 1 - 1 - 1 
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร -  31  31  62  -  62  
   เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   
   ภาคภาษาอังกฤษ 

-  10  -  10  -  10  

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -  41  109  150  -  150  
   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ลพบุรี -  21  97  118  -  118  
   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 301  10  98  108  -  409  
รวมจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก         397  
ร้อยละของจํานวนนิสิตปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกต่อจํานวนนิสิตท้ังหมด       9.01   47.32  
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลระดับปริญญาตรี ภาคต้น จากสํานักทะเบียนและประมวลผล ตัดข้อมูล ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 
             : 2. ข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น จากบัณฑิตวิทยาลัยตัดข้อมูล ณ 18 กันยายน 2557 
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● จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาควิชา/
สาขาวิชา (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

หน่วยงาน FTES ระดับ 
FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

(ไม่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี) 
ตัวปรับค่า
FTES บว. 

FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

นิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า 

  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

เป็นระดับ 
ป.ตรี 

(ปรับค่าเป็น
ระดับป.ตรี) 

(FTES)  
รวมทุกหลักสูตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ 2,358.45 533.57 23.17 556.74 1.80 1,002.13 3,360.58 
ท่ีมา: จากกองแผนงาน มก.ข้อมูลตัวบ่งชี้ 1.4   จาํนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557   

 

● จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
สาขาวิชา  ปริญญา

ตรี  
 ปริญญาโท   ปริญญา 

เอก  
รวม 
ท้ังสิ้น   แผน ก   แผน ข   รวม  

คณะเศรษฐศาสตร์ 725 65 147 212 2 939 
   ภาคปกติ 408 31 0 31 0 439 
เศรษฐศาสตร์  88 8 - 8 - 8 
เศรษฐศาสตร์เกษตร  102 11 - 11 - 11 
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  - - - 0 - - 
ธุรกิจการเกษตร 59 - - 0 - - 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  82 2 - 2 - - 
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 77 - -        -  - - 
การจัดการทรัพยากร - 10 - 10 - 10 
   ภาคพิเศษ 317 34 147 181 2 500 
ธุรกิจการเกษตร 77 19 44 63        -  140 
เศรษฐศาสตร์  165 5        -  5 2 172 
เศรษฐศาสตร์เกษตร  75 6 16 22        -  97 
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร         -         -         -         -         -         -  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ         -  4 44 48        -  48 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์         -         -  43 43        -  43 

ท่ีมา: ข้อมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล  
 
 จํานวนอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศกึษา 2557 (ใช้ข้อมูลกองการ
เจ้าหน้าที)่  
  (การนับจํานวนบุคลากร กําหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน  
6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) 
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● จํานวนอาจารย์ประจํา  
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์ - 13 37 50 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 6 29 35 
รองศาสตราจารย์ - 12 21 33 
ศาสตราจารย์ - 1 2 3 

รวม - 32 89 121 
หมายเหตุ: ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัยต่างประเทศ) จํานวน 8 คน 
 

จํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามคณุวุฒิการศึกษา  

หน่วยงาน / ระดับปรญิญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 0 32 89 121 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 0 7 39 46 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 0 16 39 55 

ภาควิชาสหกรณ์ 0 9 11 20 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน / ระดับปรญิญา อาจารย์ 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ รวม 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 50 35 33 3 121 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 20 13 13  - 46 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 22 16 14 3 55 
ภาควิชาสหกรณ์ 8 6 6  - 20 

หมายเหตุ: ศาสตราจารย์ 2 คน ศาสตราจารย์พิเศษ 1 คน 

● จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นักวิจัย - 91 2 - 2 
สายสนับสนุน 16  15 - 15 

รวม 15 93 17 - 125 
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

9 2 - - 11 
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 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิต 

ในปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ IDKU  โดยมีผลการดําเนินงานการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ครบทุกประเภทกิจกรรมทั้งในระดับคณะ ภาควิชา สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และ
ชุมนุมนิสิตในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น  26 กิจกรรม  ดังรายการประเภทกิจกรรมดังน้ี 

 
ประเภทกิจกรรม จํานวน (โครงการ/กิจกรรม) 

กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์ 15 
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  3 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  2 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 1 

รวม 26 

  
ภารกิจด้านการวิจัย  
 อาจารย์และบุคลากรของคณะได้ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ นอกจากน้ีคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานในด้านการวิจัยต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจัยที่มีการดําเนินการ ทั้งสิ้นจํานวน 
73 โครงการแบ่งเป็นทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,300,000  บาท และจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,642,022.30 บาท ดังน้ัน รวมทุนสนับสนุนในการทําวิจัยที่ได้รับ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 108,942,022.30 บาท  
 

รายการ จํานวน (โครงการ/บาท/คน) 
จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (โครงการ)  73 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(บาท) ภายใน 8,428,550 

ภายนอก        115,156,200 
รวม 123,584,750   

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ (ชิ้นงาน) ระดับชาติ 54 
ระดับนานาชาติ 37 

รวม 91 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนวิจัย ภายใน 8 

ภายนอก 19 
รวม 27 
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ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ทุ่มเทความพยายามผลักดันให้เกิดการบูรณาการ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับนิสิตของคณะใน
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชมเชย อันดับ 4 สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด พ.ศ. 2557 ในงานประกวดนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557 ในปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 17 โครงการ และได้รับงบประมาณ 43,144,766 บาท เช่น การสร้างศูนย์เรียนรู้ข้าว
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โครงการ Farmer Shop การให้นิสิตสหกรณ์ไปช่วยอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับ
ชุมชน เป็นต้น นอกจากน้ีโครงการอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อให้เกิดการสร้างรายวิชาใหม่ในหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

▪ ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2555 2556 2557 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ (โครงการ) 36 38 31 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 67,026,329.50 70,451,902.00 39,146,606 

 
ภารกิจด้านการทํานบุํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการและกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้อย่างต่อเน่ืองตามเทศกาล 
ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน เช่น กิจกรรมการไหว้ครู กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น ทั้งน้ี 
คณะมิได้มุ่งเน้นการประกวดผลงานในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแต่มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัติและการเปิดประเทศ ทําให้นิสิตมีจิตสํานึกในการเลือกสิ่งที่ดีงามมาถือปฏิบัติ เช่น การ
รณรงค์การแต่งกายนิสิต  การสอนให้นิสิตมีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น  

 
ภารกิจด้านการบริหารและการจัดการ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์มีนโยบายในการดําเนินการเชิงรุกโดยยึดถือกรอบทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ มีระบบและกลไกท่ีค่อนข้างมีเสถียรภาพ ทําให้ภาพรวมของการบริหาร
จัดการยังอยู่ในเกณท์ดี คณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้และมีระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการผลักดันให้มีการประกันคุณภาพและส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตามระบบ PDCA ระบบบริหาร
ความเสี่ยง ระบบ KM และมีกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรในสํานักงานตามแนวทางของ 
Green University อาทิ การลดการใช้กระดาษ การรณรงค์การประหยัดพลังงาน การสนับสนุนและส่งเสริมการ
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พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ แก่บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์และบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ทั้งคณบดี 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานภายในคณะ  

 
 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการดังน้ี 

 
การดําเนินงานตามแผนงาน 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดยมีการกําหนดหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบชัดเจน ตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 ทั้งหมด 179  ตัวบ่งช้ี 
จํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งช้ี ทั้งหมด 135 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 132 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนตัวบ่งชี้ของ 

แผนปฏิบัติงาน 
จํานวนตัวบ่งชี้ท่ี 
บรรลุเป้าหมาย 

จํานวน 
โครงการ/กิจกรรม 

1. เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริม ให้คณาจารย์
เป็นครูท่ีดี มีสมรรถนะในการจัดการเรียนร้ฎท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์คณะ 

52 35 40 

2. การสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม นําไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัยและเผยแพร่
สู่สาธารณชน 

37 29 28 

3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อบริบทและทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  กับภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการท้ังในประเทศและนานาชาติ 

34 31 22 

4. สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการเกษตร สร้างจิตสํานึกการ
ช่วยเหลือสังคม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรม
นานาชาติ  

18 13 13 

5. ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการภายใต้การเปล่ียนแปลง 

38 27 29 

รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังสิ้น 179 135 132 
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 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 
 

 พ้ืนท่ีภาพรวมของคณะ จํานวนพ้ืนท่ี )ตารางเมตร(  

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  24,464.24 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  5534.09 

3. พ้ืนท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ 
เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

449.60 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเป็น Green Area เช่น สวนภายในอาคาร 5 442.00 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 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  

 
การประกันคณุภาพการศึกษา  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะ ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 
ดําเนินการซ้อมประเมินฯ หลักสูตร ระหว่างวันที่ 6-17 กรกฏาคม 2558 และหลักสูตรรับประเมินฯ จริง ระหว่าง
วันที่ 3-24 สิงหาคม 2558 จํานวน 13 หลักสูตร 

สําหรับการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจํา
คณะ กําหนดให้หน่วยงานภายในทั้ง 8 หน่วยงาน ได้แก่ 3 ภาควิชา และ 5 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ สํานักงานเลขานุการคณะ 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์กิจการ
นานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ข้อมูลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2557 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558) และข้อมูลด้านแผนงานและการเงิน ปีงบประมาณ 2557 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ซึ่งหน่วยงานมีผล
การประเมินตนเอง ดังน้ี 

 
 หน่วยงานภาควิชา ตาม 5 องค์ประกอบ (สกอ.) ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ์ 
องค์ประกอบท่ี ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

 คณะ ภาควิชา ภาควิชา ศศ ภาควิชา ศกท ภาควิชา สก 
1.  การผลิตบัณฑิต 6 6 3.49 3.89 3.30 
2.  การวิจัย 3 3 4.59 4.47 5.00 
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องค์ประกอบท่ี ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
 คณะ ภาควิชา ภาควิชา ศศ ภาควิชา ศกท ภาควิชา สก 

3.  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 1 1 5.00 5.00 3.00 
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 1 5.00 5.00 3.00 
5.  การบริหารจัดการ 4 4 4.00 5.00 3.00 

รวม 15 15 4.06 4.67 3.60 

 
  หน่วยงานท่ีมีภารกิจสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตาม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

สํานักงานเลขานุการคณะฯ และศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ  
องค์ประกอบท่ี ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง  

 บังคับ สลค. ศบ. ศกช. สลค. ศบ. ศกช. 
1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 1 1 1 4.00 5.00 ไม่ได้รายงานผล

การประเมิน
ตนเอง 

2.  ภารกิจหลัก 6 6 4 4 3.78 3.71 
3.  การบริหารจัดการ 3 3 3 3 4.05 4.25 
4.  การเงินและงบประมาณ 1 1 1 1 4.00 5.00 

รวม 11 11 9 9 3.96 4.09 

 
 หน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัยและบริการทางวิชาการ ตาม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์ และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
องค์ประกอบท่ี ตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ท่ี คะแนนประเมินตนเอง 

 บังคับ ดําเนินการ 
 

สถาบันวิชาการ 
ด้านสหกรณ์  

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ฯ 

1.  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 1 5.00 5.00 
2.  การวิจัย 3 3 5.00 5.00 
3.  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 1 1 5.00 3.00 
4.  การเงินและงบประมาณ 1 1 4.00 4.00 
5.  การบริหารจัดการ 5 5 4.00 4.18 

รวม 11 11 4.60 4.24 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาํหรับคณะวชิา 
  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) น้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉล่ียผลการประเมินตนเอง 3.83 อยู่ในระดับดี แยกเป็น ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉลี่ย 
3.45 อยู่ในระดับพอใช้ กระบวนการ ค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี และผลลัพธ์ ค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดับดี  เพ่ือให้
ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี แยกเป็น 
ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉล่ีย 3.32 อยู่ในระดับพอใช้ กระบวนการ ค่าเฉล่ีย 4.29 อยู่ในระดับดี และผลลัพธ์ ค่าเฉล่ีย 4.04 
อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

  

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน  

(ระดับ) 

ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนนเฉลี่ยตาม 
จํานวนตัวบ่งชี ้

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

1 6 2.93 2.76 3.50 3.50 3.09 3.09 3.15 3.06 พอใช้ พอใช้ 
2 3 5.00  5.00  5.00 5.00 4.98 5.00 4.99 5.00 ดีมาก ดีมาก 
3 1 - - 4.00 5.00 - - 4.00 5.00 ดี ดีมาก 
4 1 - - 4.00 5.00 - - 4.00 5.00 ดี ดีมาก 
5 2 - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

รวม 13 3.45 3.32 4.00 4.29 4.03 4.04 3.83 3.95 ดี ดี 
ผลการประเมิน  

(ระดับ) 
พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี   

*ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
 4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบ่งชี้ 
บรรลุ

เป้าหมาย
บรรลุ

เป้าหมาย
หมายเหตุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)

(/ = บรรลุ, 
x = ไม่บรรลุ)

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)

(/ = บรรลุ, 
x = ไม่บรรลุ)

ภาพรวมผลประเมิน 3.83 3.95
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.15 3.06
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม

3 คะแนน 40.16 13 3.09 / 3.09 40.16 13 3.09 / 3.09

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 70 89 121 73.55 / 4.60 87 117 74.36 / 4.65

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ 25 71 121 58.68 / 3.67 68 117 58.12 / 3.63

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา

สัดส่วน 
32:1

       3,360.58 113 29.74 x 0.52        3,360.58 109 30.83 x 0.00 23.32

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 5 ข้อ 5 / 4.00 5 / 4.00 ข้อ 1,2,3,4,6
ไม่ผ่านข้อ 5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 4 ข้อ 4 / 3.00 4 / 3.00 ข้อ 1,2,3,4
ไม่ผ่านข้อ 5,6

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.99 5.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

 6 ข้อ 6 / 5.00 6 / 5.00 ครบ 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

สัดส่วน 
80,000
บาท/คน

123,584,750 115 1,074,650 / 5.00 123,986,450 111 1,116,995.05 / 5.00 เกณฑ์ 
100,000

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย

ร้อยละ 25 49 123 39.84 / 4.98 49.40 119 41.51 / 5.00 มีผลงานตีพิมพ์
เพ่ิมขึ้นและ
จํานวนอาจารย์
ประจําลดลง

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 5.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม

4 ข้อ 5 / 4.00 6 / 5.00 ข้อ 
1,2,3,4,5,6
ให้เพิม่ข้อ 4

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 5.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4 ข้อ 5 / 4.00 6 / 5.00 ข้อ1,2,3,4,5,6
ให้เพิม่ข้อ 4
ไม่ผ่านข้อ 7

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.00 4.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ

6 ข้อ 6 / 4.00 5 / 4.00 ข้อ 1,3,4,5,7
ไม่ผ่านข้อ 2,6

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

5 ข้อ 5 / 4.00 5 / 4.00 ข้อ 1,2,3,4,6
ไม่ผ่านข้อ 5

กรรมการประเมิน คะแนน
ประเมิน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ คะแนน
ประเมิน

 



รายงานก

 
ตัวบ่งช้ี ไ
คะแนนเ
 

ตัวบ่งชีท้ี
ชนิดของ
เกณฑ์กา

สูตรการ

 

ผลการดํ

ระดับปริ
คะแนนป
ละหลักสู

หน
ห

หลักสูตรกลา
- หลักสูตร ศศ
การประกอบก
ภาควิชาเศรษ
- หลักสูตร เศ
- หลักสูตร ศ.ม
- หลักสูตร ศ.ม
- หลักสูตร ปร
ภาควิชาเศรษ
ทรัพยากร 
- หลักสูตร วท
เศรษฐศาสตร์
- หลักสูตร วท

การประเมินต

คณะเศรษฐศ
 ได้คะแนนเฉลี
ฉลี่ย 3.06 ผล

ที่ 1.1 
งตัวบง่ชี ้  
ารประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของค
คํานวณ  

ดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2
ริญญาตรี 5 
ประเมินทุกหลั
สตูรดังน้ี 

 

น่วยงาน/ 
หลักสูตร 

างคณะ 
ศ.บ. เศรษฐศาส
การ (นานาชาติ)
ษฐศาสตร์ 
รษฐศาสตรบัณ
ม.เศรษฐศาสตร์
ม.เศรษฐศาสตร์
ร.ด.เศรษฐศาสต
ษฐศาสตร์เกษต

ท.บ.สาขาวิชา
เกษตร 
ท.บ.ธุรกิจการเก

นเอง (SAR) ปี

ศาสตร์ มีผลกา
ลี่ย 3.15 ผ
ลประเมินได้คุ

ผลการบริหา
 ผลลัพธ์ 

 

คะแนนประเมิ

2557 คณะเศ
หลักสูตร ระด
ลกัสูตรที่คณะ

จํานว
หลักสูต

1 
สตร์ 
) 

- 

4 
ฑิต - 
ร์ - 
ร์ธุรกิจ - 
ตร์ - 
ตรและ 6 

- 

กษตร - 

ปีการศึกษา 2

องค์ประ

ารดําเนินงานใ
ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ

ารจัดการหลัก

มินทุกหลักสูตร

ศรษฐศาสตร์ ไ
ดับปริญญาโท
รับผิดชอบ ทั้

น
ตร องค์ 1 

ผ่าน ไม่ผ
   

/  

   
/  
/  
/  
/  

   

/  

/  

2557 คณะเศร

ะกอบที ่1 กา
 

นในภาพรวม อ
ด้คุณภาพระดับ
พอใช้ รายละ

กสตูรโดยรวม

รทีค่ณะรับผดิ

 ได้เปิดการเรีย
ท 6 หลักสูต
ั้ง 13 หลักสูต

 องค์ 2 
ผ่าน 

  
3.92 

 
4.17 
4.66 
2.57 
4.75 

 

3.50 

4.23 

รษฐศาสตร์   

ารผลิตบัณฑิต

 องค์ประกอบที
ับพอใช้ ส่ว
ะเอียดดังต่อไป

ม 

ดชอบ 

 

ยนการสอนรว
ร และระดับป
ร เท่ากับ (40

คะแนนผลก
องค์ 3 องค์ 4

  
2.33 3.00

  
3.67 3.33
2.33 2.86
3.00 2.90
3.67 3.69

  

2.33 3.07

3.00 2.81

                 

ต 

ที่ 1 การผลิต
นผลการประ
ปน้ี 

วมทั้งหมด 13
ปริญญาเอก 2
0.16/13) = 3

การประเมิน (เต็
4 องค์ 5 

  
0 2.75 

 
3 3.75 
6 2.50 
0 3.50 
9 4.00 

 

7 3.38 

1 3.50 

                 

บัณฑิต ตามตั
เมินของคณะ

3 หลักสูตร โด
2 หลักสูตร 
3.09 โดยมีผลก

ต็ม 5) 
องค์ 6 คะ

เฉ

 2.
3.00 2.

 3.
3.00 3.
3.00 2.
4.00 3.
4.00 3.

 3.

3.00 3.

2.00 3.
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ตัวบ่งช้ี สกอ. 
ะกรรมการฯ ไ

ดยเป็นหลักสูต
 ซึ่งค่าเฉลี่ยขอ
การประเมินแ

แนน 
ฉลี่ย 

ระดับ
คุณภา

.91 พอใ

.91 ปานกล

.42 พอใ

.64 ดี 

.91 ปานกล

.14 ดี 

.97 ดี 

.06 พอใ

.05 ดี 

.22 ดี 

 6 
 ได้

ตร
อง
แต่

ับ 
าพ 

ใช้ 
ลาง 

ใช้ 
 
ลาง 
 
 
ใช้ 
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หน่วยงาน/ 
หลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 
องค ์1 องค ์2 องค ์3 องค ์4 องค ์5 องค ์6 คะแนน 

เฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน 
- หลักสูตร วท.ม. เศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

- /  2.51 3.67 3.06 4.25 3.00 3.48 ดี 

- หลักสูตร วท.ม.การจัดการ
ทรัพยากร 

- /  3.94 2.67 2.92 3.50 3.00 3.20 ดี 

- หลักสูตร วท.ม.ธุรกิจการเกษตร - /  2.34 2.67 2.86 3.00 3.00 2.79 ปานกลาง 
- หลักสูตร ปร.ด.เศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) 

- /  - 2.00 2.50 3.13 3.00 2.64 ปานกลาง 

ภาควิชาสหกรณ์ 2        2.61 พอใช้ 
- หลักสูตร วท.บ.เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 

- /  4.35 2.00 2.70 2.88 2.00 2.79 ปานกลาง 

- หลักสูตร ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 

- /  2.48 2.00 2.67 2.38 2.00 2.42 ปานกลาง 

รวม 13 13 3.62 2.72 2.95 3.27 2.92 3.09 พอใช้ 
 

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 3.00 ค่าเฉล่ีย 3.09 3.09 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 
เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 3.00 ค่าเฉล่ีย 3.09 3.09 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล: หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นายภคพงศ์ พวงศรี 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 
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ตัวบ่งชีท้ี
ชนิดของ
เกณฑ์กา
 โ

เก
 ค
สูตรการ
1.  คํานว

 

2.  แปลง

ผลการดํ
ใ

จํานวนอ
อาจารย์ป
ร้อยละ 2
           
           
 

ผลการป

 

ผลการป

เ

ร้

เหตุผลก
ท่ีมาของข้
ผู้รับผิดชอ
ผู้รายงานผ

การประเมินต

ที่ 1.2 
งตัวบง่ชี ้
ารประเมิน 

ดยการแปลงค
กณฑ์เฉพาะส
ค่าร้อยละของ
คํานวณ  
วณค่าร้อยละข

งค่ารอ้ยละทีค่

 

ดําเนนิงาน 

ในการประเมิ
อาจารย์ทั้งหม
ประจําที่มีวุฒิ
25.64 

    ร้อย
   คะแ

ประเมินตนเอง

เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 

ประเมินของค


เป้าหมาย  

ร้อยละ 70 

ารประเมินแต
้อมูล: กองการเ

อบตัวบ่งชี:้  นาง
ผลการดําเนินงา

นเอง (SAR) ปี

อาจารย์ประจ
ปัจจัยนําเข้า 

ค่าร้อยละของ
สถาบันกลุ่ม ค
อาจารย์ประจ

 

ของอาจารย์ป

คํานวณได้ในข้

มินมหาวิทยาลั
มด มีจํานวนอ
ปริญญาเอก 

ละของอาจาร
แนนที่ได้ = (7

ง ปีการศึกษา

ผ

ร้

ณะกรรมการ
 เท่ากับผลก

ผ

ร้อ

ตกต่าง: ใช้ข้อ
เจ้าหน้าท่ี มก. 
งขวัญเมือง สุจริ
านตามตัวบ่งชี:้ 

ปีการศึกษา 2

จําคณะที่มีคณุ
   

งอาจารย์ประจ
 ค1 และ ง 

จําคณะที่มีคณุ

ประจําคณะทีม่ี

ข้อ 1 เทียบกับ

ลัยให้ใช้ข้อมูล
อาจารย์ประจํ
 87 คน คิดเป็

รย์ประจําที่มวุี
4.36/80) x 5

า 2557 

ผลดําเนินงาน

ร้อยละ 73.55
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ารประเมินตน
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อยละ 74.36 
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  น.ส.ณัฐธิภา เ

2557 คณะเศร

ณวุฒิปริญญา

จําคณะที่มีคณุ

ณวุฒิปริญญาเ
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รษฐศาสตร์   

าเอก 

ณวุฒิปริญญา
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 5 

เจ้าหน้าที่ ในปี
ฏิบัติงานจริง
.36 อาจารย์ป
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คะแนนการป
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ผลการประเมิ
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นเต็ม 5 = ร้อย

2557 คณะเศ
าต่อ จํานวน 
ปริญญาโท 3

 74.36  

บรรลเุปา้

บรรลุเป้า

มินตนเอง 

บรรลเุปา้ห

บรรลุเป้าห
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 – 5 

ยละ 80 ขึ้นไป

รษฐศาสตร์ มี
117 คน มี

30 คน คิดเป็น

หมาย 

หมาย 

หมาย 

หมาย 

ป 

มี
มี
น



รายงานก

ตัวบ่งชีท้ี
ชนิดของ
เกณฑ์กา

โ
  
 
ที่กําหนด
 

สูตรการ
1. คําน

 
2.  แปล

 

ผลการดํ
ใ

มีจํานวน
ตําแหน่ง

           
           
 

ผลการป

เป้

ร้อ
 
 
 

การประเมินต

ที่ 1.3 
งตัวบง่ชี ้
ารประเมิน 

โดยการแปลง
เกณฑ์เฉพาะ
ค่าร้อยละของ
ดให้เป็นคะแน

คํานวณ 

นวณค่าร้อยละ

ลงค่าร้อยละที่

ดําเนนิงาน 

ในการประเมิ
นอาจารย์ประจ
ทางวิชาการ ด

-          อาจ
-          ผู้ช่ว
-          รองศ
-          ศาส

เป็นอาจารย์ป
   ร้อยละข
   คะแนนที

ประเมินตนเอง

ปา้หมาย  

อยละ 25 

นเอง (SAR) ปี

อาจารย์ประจ
ปัจจัยนําเข้า 

งค่าร้อยละขอ
ะสถาบันกลุ่ม 
งอาจารย์ประ

นนเต็ม 5 = ร้อ

ะของอาจารย์ป

คํานวณได้ในข

มินมหาวิทยาลั
จําทั้งหมด (ที่
ดังน้ี 

ารย์           
วยศาสตราจาร
ศาสตราจารย์

สตราจารย์     
ประจําทั้งหมด
ของอาจารย์ปร
ที่ได้ = (58.12

ง ปีการศึกษา

ผล

ร้อ

ปีการศึกษา 2

จําคณะที่ดําร
   

องอาจารย์ประ
 ค1 และ ง 

ะจําคณะที่ดําร
อยละ 80 ขึ้นไ

ประจําหลักสตู

ข้อ 1 เทียบกับ

ลัยให้ใช้ข้อมูล
ที่ปฏิบัติงานจริ

        จําน
รย์     จําน
ย์       จําน
        จําน
ดที่มีตําแหน่งท
ระจําที่ดํารงตํ
2/80) x 5  =

า 2557 

ลดําเนินงาน 

อยละ 58.68 

2557 คณะเศร

รงตําแหน่งทา

ะจําคณะที่ดํา

รงตําแหน่งผู้ช่
ไป  

ตรที่ดํารงตําแ

ับคะแนนเต็ม 

ลจากกองการเ
ริงและลาศึกษ

นวน 49 คน   
นวน 35 คน   
นวน 30 คน   
นวน  3  คน   
ทางวิชาการ จํ
ตําแหน่งทางวิช
 3.63  คะแน

 

 

รษฐศาสตร์   

างวิชาการ 

รงตําแหน่งทา

ช่วยศาสตราจา

แหน่งทางวิชาก

 5 

เจ้าหน้าที่ ในปี
ษาต่อ) จํานวน

        คิดเห
        คิดเป
        คิดเป
         คิดเป
จาํนวน 68 คน
ชาการ   = (6
นน 

คะแนนการ

3.667  ค

                 

างวิชาการเป็น

ารย์ รองศาสต

การ ตามสูตร 

 

ปีการศึกษา 2
น 117 คน แย

ห็นร้อยละ 41
ป็นร้อยละ 29
ป็นร้อยละ 25
ป็นร้อยละ   2
น 

68/117) x 10

ประเมิน 

ะแนน 

                 

นคะแนนระหว

ตราจารย์ และ

 

 

 

2557 คณะเศ
ยกเป็นอาจาร

1.88 

9.91 

5.64 

2.56 

00 = 58.12  

บรรลเุปา้

บรรลุเป้าห
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ว่าง 0 – 5  

ะศาสตราจาร

ศรษฐศาสตร์ 
ย์ประจําที่มี

 

าหมาย 

หมาย 

ย์รวมกัน 



รายงานก

ผลการป

เป้

ร้อ

เหตุผลก
ที่มาของ
ผู้รับผิดช
ผู้รายงาน
 
ตัวบ่งชีท้ี
ชนิดของ
เกณฑ์กา
 
เทียบกับ
บัญญัติไต
 
 
 
นํามาเทีย
 

สูตรการ
1. คําน

ลงท
นิสิต

2. คําน
 จําน
 

 

การประเมินต

ประเมินของค


ปา้หมาย  

อยละ 25 

ารประเมินแต
ข้อมูล: กองก

ชอบตัวบ่งช้ี:  น
นผลการดําเนิน

ที่ 1.4 
งตัวบง่ชี ้
ารประเมิน  
คํานวณหาค่า
ค่าความต่างท
ตรยางศ์ดังน้ี 

ค่าความแตก
ค่าความแตก
ค่าความแตก
ยบบัญญัติไตร

คํานวณจํานว
นวณค่าหน่วยกิ
ะเบียนเรียนกั

ตลงทะเบียนแ
SCH 
เมื่อ ni 

      ci 
นวณค่า FTES 
วนนิสิตเต็มเว

นเอง (SAR) ปี

ณะกรรมการ
  เท่ากับผลก

ผล

ร้อ

ตกต่าง: ใช้ข้อ
ารเจ้าหน้าที ่ม
นางขวัญเมือง
นงานตามตัวบ

จํานวนนสิิตเ
ปัจจัยนําเข้า 

  

าความแตกต่า
ทั้งด้านสูงกว่า
 

ต่างทั้งด้านสงู
ต่างทั้งด้านสงู
ต่างทั้งด้านสงู
รยางศ์ตามสูต

วนนสิิตเต็มเว
กิตนิสิต (Stud
กับจํานวนหน่ว
ล้วเสร็จ (หมด

= ∑nici 

= จํานวน
= จํานวน

 โดยใช้สูตรคาํ
วลาเทียบเท่าต

ปีการศึกษา 2

ร ปีการศึกษา
การประเมินต

ลดําเนินงาน 

อยละ 58.12 

อมูลจากระบบ
 มก. 
ง สุจริต 

บ่งช้ี:  น.ส.ณัฐ

เต็มเวลาเทียบ
 

างระหว่างจําน
หรือตํ่ากว่าที่

งกว่าหรือตํ่าก
งกว่าหรือตํ่าก
งกว่าหรือตํ่าก
รเพ่ือเป็นคะแ

วลาเทียบเท่า
dent Credit 
วยกิตแต่ละรา
ดกําหนดเวลา
 

นนิสิตที่ลงทะ
นหน่วยกิตขอ
านวณดังน้ี 
ต่อปี (FTES)  

2557 คณะเศร

 2557 

นเอง     

 

 

บ QAIS ซึ่งมีก

ฐธิภา เค็งสม 

บเท่าต่อจํานว

นวนนิสิตเต็มเว
กําหนดเป็นค

ว่าเกณฑ์มาต
ว่าเกณฑ์มาต
ว่าเกณฑ์มาต
แนนของหลักส

  

 Hours : SCH
ายวิชาที่เปิดส
าการเพ่ิม – ถอ

เบียนในวิชาที
งวิชาที่ i 

  =    

รษฐศาสตร์   

 แตกต่างจาก

คะแนนการ

3.63  คะ

การปรับปรุงให

 

วนอาจารย์ป

วลาต่ออาจาร
ะแนน 0 และ

รฐานไม่เกินร้
รฐานต้ังแต่ร้อ
รฐานต้ังแต่ร้อ
สูตรน้ันๆ 

H) ซึ่งก็คือผลร
สอนทุกรายวิช
อน) โดยมีสูต

ที่ i 

                 

กผลการประเมิ

ประเมิน 

ะแนน 

หม ่

ระจํา 

รย์ประจํากับเก
ะ 5 คะแนน แ

ร้อยละ  10 กํา
อยละ  20 กํา
อยละ10.01 แ

รวมของผลคูณ
ชาตลอดปีการ
รการคํานวณ 

                 

มินตนเอง 

บรรลเุปา้

บรรลุเป้าห

กณฑ์มาตรฐา
และใช้การเทีย

าหนดเป็นคะ
าหนดเป็นคะแ
และไม่เกินร้อย

ณระหว่างจําน
ศึกษา รวบรว
 ดังน้ี 
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าหมาย 

หมาย 

น และนํามา
ยบ

แนน 5 

แนน 0 

ยละ 20 ให้

นวนนิสิตที่
วมหลังจาก



รายงานก

สูตรการ
1.  คําน

 

2.  นําค่า
2.1) ค
2.2) ค
2.3) ค
 

 

ผลการดํ
ใ

จํานวน 1
คน โดยมี

1. จํานวน
2.  นําค่า
     ค่ารอ้
 
ผลการป

เป้

 

ผลการป

เป้

เหตุผลก
ที่มาของ
ผู้รับผิดช
ผู้รายงาน

การประเมินต

คํานวณ 

นวณหาค่าควา

าร้อยละจากข้
ค่าร้อยละน้อย
ค่าร้อยละมาก
ค่าร้อยละมาก

ดําเนนิงาน 

ในปีการศึกษ
117 คน ประก
มีจํานวนนิสิตเ

-          ระดั
-          ระดั
-          ระดั

นนิสิตเต็มเวล
าร้อยละจากข้
อยละมากกว่า

ประเมินตนเอง
ป้าหมาย  
32 : 1 

ประเมินของค


ป้าหมาย  

32 : 1 

ารประเมินแต
ข้อมูล: ค่า FT

ชอบตัวบ่งช้ี:  น
นผลการดําเนิน

นเอง (SAR) ปี

มแตกต่างจาก

ข้อ 1 มาคํานว
ยกว่าหรือเท่า
กกว่าหรือเท่าก
กกว่าร้อยละ 1

ษา 2557 คณะ
กอบด้วยจํานว
เต็มเวลาเทียบ
ับปริญญาตรี 
ับปริญญาโท 
ับปริญญาเอก

ลาเทียบเท่าต่อ
ข้อ 1 มาคํานว
าหรือเท่ากับร้

  
ง ปีการศึกษา

ผล

ณะกรรมการ
 เท่ากับผลก

ผล

3
ตกต่าง: ใช้ข้อ
TES กองแผน
นายภคพงศ ์พ
นงานตามตัวบ

ปีการศึกษา 2

กเกณฑ์มาตรฐ

วณคะแนนดังนี
กับร้อยละ 10
กับร้อยละ 20
10 แต่น้อยกว

ะเศรษฐศาสตร
วนอาจารย์ปร
บเท่า รวมท้ังสิ้
        2,358.
        533
ก        23
อจํานวนอาจา
วณคะแนน    
้อยละ 20  คิด
  
า 2557 

ลดําเนินงาน 

29.74 : 1 

ร ปีการศึกษา
การประเมินต
ลดําเนินงาน 

30.83 : 1 

อมูลจากระบบ
งาน มก. จําน

 พวงศรี 

บ่งช้ี:  น.ส.ณัฐ

2557 คณะเศร

ฐานและนํามา

น้ี 

0  
0  
ว่าร้อยละ 20 

ร ์มจีํานวนอา
ระจํา (ที่ปฏิบั
สิน้ 3,360.58 
.45            
3.57 x1.8 = 9
3.17 x1.8 = 4
ารย์ประจํา    
                  
ดคะแนน     

 

 2557 

ตนเอง     

บ QAIS ซึ่งมีก
นวนอาจารย์ป

ฐธิภา เค็งสม 

รษฐศาสตร์   

าคิดเป็นค่ารอ้

คิดเป็น 5 คะ
คิดเป็น 0 คะ
 ให้นํามาคิดค

าจารย์ประจําท
ัติงานจริง) จาํ
 แยกเป็นระดั
     

960.43      
41.70       
  = 3,360.58 
  = ((30.83 –
  = ((20-23.3
 = 0.00 คะแ

คะแนนการป
0.52 คะ

  แตกต่างจาก
คะแนนการป

0.00 คะ

การปรับปรุงให
ประจําในระบบ

 

                 

อยละ ตามสูต

ะแนน 

ะแนน 

ะแนนดังน้ี 

 

ทั้งหมด (ที่ปฏิ
านวน 109 คน
ดับการศึกษา ด

 

 

 /109 = 30.8
– 25)/25) x 1
32)/10) x5    
แนน 

ประเมิน 

แนน 

กผลการประเ
ประเมิน 

แนน 

หม ่
บQAIS กองกา

                 

ร 

 

ฏิบัติงานจริงแ
น และทีล่าศึก
 ดังน้ี 

83 : 1 คน 

100  = 23.32
  =  - 1.66   

บรรลุเป้าห
บรรลุเป้าห

เมินตนเอง 

บรรลุเป้

บรรลุเป้าห

ารเจ้าหน้าที่ 
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และลาศกึษาต่
กษาต่อ จํานวน

2 

 

หมาย 

หมาย 

าหมาย 

หมาย 

 

อ) 
น 8 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนสิติระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในคณะ 

   คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจําตัวนิสิต เพ่ือทําหน้าท่ีแนะนําและให้
คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ 
รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิตให้
เป็นไปตามระเบียบวินัยท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และยังมีการบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต ผ่านโครงการ
นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยมีภาควิชาท้ัง 
3 ภาควิชาเป็นผูดํ้าเนินการ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจ
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังเปิด
โอกาสให้นิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า ได้พบและ
พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับอาจารย์ท่ีปรึกษา  
และส่วนกลางของคณะมีงานบริการ
การศึกษา ทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแก่
นิสิตเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมท้ังในและนอก
หลักสูตรอีกด้วย  

1.5-1-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
1.5-1-2 โครงการสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกชั้นปี ของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
1.5-1-3 กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 
1.5-1-4 กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชาสหกรณ ์
1.5-1-5 คู่มือปฐมนิเทศนิสิต 
 
 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสิต 

   คณะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่นิสิต 
ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขัน หรือ ฝึกงาน 
รวมถึง ข้อมูลแหล่งงาน จากบริษัทต่างๆ ท่ี
เปิดรับสมัครงาน ผ่านทาง facebook :   
งานบริการการศกึษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Fanpage : 
Econ_activity และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
จุดต่างๆ ในคณะ โดยข่าวท่ีมีการประชา
สัมพันธให้นิสิตได้ทราบ ได้แก่ การรับสมัคร
นิสิตฝึกงาน และรับสมัครเข้าทํางาน ของ 
Central Group , บริษัท ไทยแอร์เอเชีย 

1.5-2-1 การให้ข้อมูลแก่นิสิตผ่าน 
facebook : งานบริการการศึกษา 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
Fanpage : Econ_activity  
1.5-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์จุด
ต่างๆ ในคณะ 
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จํากัด ,  SCG เป็นต้น 

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

   คณะมีการกิจกรรมท่ีเตรียมความพร้อม
เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
เช่น  
-  โครงการปัจฉิมนิเทศ หัวข้อ “เพิ่มความ
มั่นใจ เตรียมนอ้งพร้อม...ให้ไดง้าน” และ
หัวข้อ “เงินทอง...ต้องวางแผน” 
-   กิจกรรม Resume Writing เพ่ือการสมัคร
งานและการศึกษาต่อ โดย Prof. Matthew 
P. Downs วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในการเขียนหนังสือแนะนําตนเองเพื่อการ
สมัครงาน และเพ่ือการศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
-   การฝึกงานนสิิตของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ผ่าน 
โครงการวิจัย เร่ือง “พฤติกรรมสีเขียวและ
ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
ชุมชุนในพ้ืนท่ีสีเขียวคุ้งบางกระเจ้า” 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  

1.5-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
1.5-3-2 กิจกรรม Resume 
Writing เพ่ือการสมัครงานและ
การศึกษาต่อ 
1.5-3-3 โครงการวิจัย เร่ือง 
“พฤติกรรมสีเขียวและความย่ังยืน
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุม
ชุนในพ้ืนท่ีสีเขียวคุ้งบางกระเจ้า” 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 

  4. ประเมินคุณภาพของการ 
จัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

   คณะได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
และจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อโดยมีผลการ
ประเมินไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมในข้อ 1 
-โครงการสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุกชั้นปี ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
-กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
จากการประเมินผลมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  
- กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาควิชาสหกรณ์  
กิจกรรมในข้อ 2 งานบริการการศึกษาได้มี
ทําแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของงานบริการการศึกษาในเร่ือง 
การได้รับข้อมูล คําแนะนําต่างๆ ถูกต้อง
ชัดเจน โดยมีคะแนนประเมินเท่ากับ 3.92 

1.5-4-1 โครงการสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกชั้นปี ของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
1.5-4-2 กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 
1.5-4-3 กิจกรรมสัปดาห์นิสิตพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาควิชา
สหกรณ์  
1.5-4-4 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของงาน
บริการการศึกษา 
1.5-4-5 สรุปผลโครงการปัจฉิม
นิเทศ  
1.5-4-6 การฝึกงานภาคฤดูร้อน 
ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
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กิจกรรมในข้อ 3 
-โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.15  
- งานชี้แจงการฝกึงานภาคฤดูร้อน ของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผลประเมินเท่ากับ 
4.18 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีระดับ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

1.5-4-7 โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีระดับปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

  5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนิสิต 

- - 

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

   การจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปี 2558 เร่ือง การใช้งาน Microsoft 
Office Excel เม่ือวันท่ี 1 , 3 และ 6 
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EC 
5520 อาคารปฎิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม 16 คน  

1.5-6-1 สรุปโครงการโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2558 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล: หน่วยกิจการนิสิต และภาควิชา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: น.ส.อุทัยวรรณ มูลพันธ์ุ และ น.ส.รัตติยา สาระโท  
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี : นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

มีการจัดทําแผนประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
สนับสนุนการผลติบัณฑิต การส่งเสริมพัฒนา
นิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 
1.2 ส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้คอมพิวเตอร์  

1.6-1-1 แผนกลยุทธ์ สํานักงาน
เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
พ.ศ.2556-2559 (ฉบับแก้ไข) 
 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ให้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะ ภาควิชา 
และสโมสรนิสิตฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ดังนี้ 
 ด้านท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
1. โครงการสนคูร่่วมใจบริจาคโลหิต (Blood 
Donation) (1.6-2-2) 
2.โครงการวันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 
3.โครงการปันความรู้สู่น้องบีแคมป์ คร้ังท่ี 4 
4.โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี  และ โครงการ
รณรงค์นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ 
 

ด้านท่ี 2 ความรู้ ได้แก่  
1.โครงการเตรียมความพร้อมในการทํางาน
ของนิสิต 
2.โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 

ด้านท่ี 3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการ
แข่งตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์(1.6-2-8) 
 

ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ได้แก่  
1. โครงการค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์

1.6-2-1 แผนกลยุทธ์ สํานักงาน
เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
พ.ศ.2556-2559 (ฉบับแก้ไข) 
1.6-2-2 โครงการสนคู่ร่วมใจ
บริจาคโลหิต (Blood Donation) 
1.6-2-3 โครงการวันไหว้ครูคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
1.6-2-4 โครงการปันความรู้สู่น้อง
บีแคมป์ คร้ังท่ี 4 
1.6-2-5 โครงการรณรงค์ไม่สูบ
บุหร่ี  และ โครงการรณรงค์นิสิต
แต่งกายถูกระเบียบ 
1.6-2-6 โครงการเตรียมความ
พร้อมในการทํางานของนิสิต 
1.6-2-7 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
1.6-2-8 โครงการแข่งตอบปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.6-2-9 โครงการค่ายนักคิด
เศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์คร้ังท่ี 8 
1.6-2-10 โครงการกฬีาประเพณี
สัมพันธ์เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ-
มศว. คร้ังท่ี 6 
1.6-2-11 โครงการสัมมนามอบงาน
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คร้ังท่ี 8 
2. โครงการกีฬาประเพณีสัมพันธ์
เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ-มศว. คร้ังท่ี 6 
3.โครงการสัมมนามอบงานจากพ่ีสู่น้อง  
(1.6-2-11) 
4. โครงการ Econ Day & Night (1.6-2-12) 
5.โครงการวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์ (1.6-
2-13) 
6.โครงการผู้นํายุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 
2 (1.6-2-14) 
 

ด้านท่ี 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ สําหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
การใช้งาน Microsoft Office Excel  
(1.6-2-15)  

จากพี่สู่น้อง 
1.6-2-12 โครงการ Econ Day & 
Night 
1.6-2-13 โครงการวันแรกพบคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
1.6-2-14 โครงการผู้นํายุคใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 2 
1.6-2-15 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ การใช้งาน 
Microsoft Office Excel   

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

   หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงกําหนด
จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการอย่างมี
คุณภาพด้วย PDCA (1.6-3-1) โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา เป็น
วิทยากร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
PDCA สําหรับการบริหารโครงการให้สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการ
ต่างๆ รวมถึงการประเมินความสําเร็จตาม
มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต 6 ด้าน 
ให้แก่ คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ และชุมนุมนิสิตสาขาวิชาต่างๆ 
ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการ PDCA  

1.6-3-1 สรุปโครงการอบรมการ
เขียนโครงการอย่างมีคุณภาพด้วย 
PDCA  
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังต่อไป 

   โครงการท่ีมีการสรุปปัญหาและอุปสรรค 
และกําหนดแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมในคร้ังต่อไปไว้ในสรุปผลโครงการ 
ได้แก่  
1. โครงการสัมมนามอบงานจากพ่ีสู่น้อง  
2. โครงการ Econ Day & Night   
3. โครงการวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์ 
(First meeting)  
4. โครงการวันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 
5. โครงการสนคูร่่วมใจบริจาคโลหิต (Blood 
Donation) 
6. โครงการกีฬาประเพณีสัมพันธ์
เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ-มศว. คร้ังท่ี 6 
7. โครงการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิตของ
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 
8. โครงการสอนน้องร้องเพลงประจําสถาบัน 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
9. โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรม EC5117 
ประจําปีการศึกษา 2557 

1.6-4-1 โครงการสัมมนามอบงาน
จากพี่สู่น้อง  
1.6-4-2 โครงการ Econ Day & 
Night   
1.6-4-3 โครงการวันแรกพบคณะ
เศรษฐศาสตร์ (First meeting)  
1.6-4-4 โครงการวันไหว้ครูคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
1.6-4-5 โครงการสนคู่ร่วมใจ
บริจาคโลหิต (Blood Donation) 
1.6-4-6 โครงการกีฬาประเพณี
สัมพันธ์เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ-
มศว. คร้ังท่ี 6 
1.6-4-7 โครงการสัมมนาผู้นํา
กิจกรรมนิสิตของสโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
1.6-4-8 โครงการสอนน้องร้อง
เพลงประจําสถาบัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
1.6-4-9 โครงการปรับปรุงห้อง
กิจกรรม EC5117 ประจําปี
การศึกษา 2557 

  5. ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- - 

  6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานิสิต 

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 4.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 4.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล: หน่วยกิจการนิสิต และภาควิชา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: นายณฐรัช อายุสุข   
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: นางศุภกานต์ ประยูรศักด์ิสกุล 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัวบ่งช้ี สกอ.        3 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.99 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

   คณะเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (KURDI) (2.1-1-1)  เพ่ือ
การรับ-ส่งข้อมูลด้านงานวิจัยของนักวิจัย
คณะ รวมท้ังคณะก็มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหาร
จัดการ (FIS : Faculty Information 
System) (2.1-1-2) ท่ีเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน

2.1-1-1 ระบบงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ มก. 
https://research.rdi.ku.ac.th/
kur3 
2.1-1-2 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ (FIS) 
(http://sqa.eco.ku.ac.th) 
2.1-1-3 ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะ เพ่ือให้เกิดมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
(2.1-1-3)  ดังเช่น 
- ฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย 
บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ 
 - ฐานข้อมูลนักวิจัย มีการจัดทําระบบ
การจัดการสารสนเทศการวิจัยเพ่ือจัดทํา
เป็นฐานข้อมูลนักวิจัย ประกอบด้วย 
โครงการวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน การ
นําไปใช้ประโยชน์) 
หรือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการ
จัดทําข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการงานวิจัย เป็นต้น    

http://docs.google.com/spre
adsheets 
http://www.cai.ku.ac.th 
 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปน้ี                     

- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์
เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบติัการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

   คณะเศรษฐศาสตร์ให้ความสําคัญใน
การส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นนักวิจัย 
โดยมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
เป็นสํานักงานและบุคลากรท่ีสนับสนุน
การทําวิจัย มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง เช่น 
1) ทุนสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับ

คณาจารย์และนักวิจัย ท้ังระดับคณะ
และหน่วยงาน (2.1-2-1, 2.1-2-2, 2.1-
2-3) 
2) ห้องปฏิบัติงานนักวิจัยและนักวิจัย

ผู้ช่วย 
3) ห้องประชุมของคณะและ

หน่วยงานขนาดต่างๆ เช่นขนาดเล็ก  
สามามรถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 4-6 
คน ขนาดกลาง 8-10 หรือขนาดใหญ่
บรรจุ 30-40 คน 
4)  ศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ เช่น
ห้องศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
หน่วยงานวิจัยยุทธศาสตร์การเกษตร 
(Unit of Agricultural Strategy 

2.1-2-1 สรุปผลการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัย โครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1-2-2.1 ประกาศภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงิน
รายได้ต่างๆ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2554 
2.1-2-2.2 ประกาศภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร เร่ือง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การใช้เงินรายได้ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร พ.ศ. 2554 
2.1-2-3 ประกาศภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร เร่ือง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2559 
2.1-2-4 ฐานข้อมูลงานวิจัยชื่อ 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting 
professor) 

Research “UASR”) เป็นต้น 
5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 

เคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็น 
6) ฐานข้อมูลค้นคว้าข้อมูล 

สนับสนุนการวิจยัฯ (ฐาน EconLit  
หรือ CEIC เป็นต้น) (2.1-2-4, 2.1-2-5) 
7) คณะมีห้องสมุดพิทยาลงกรณ 

เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และห้องสมุดภาควิชา 
สหกรณ์ เป็นต้น 
8) ระบบการรักษาความปลอดภัย

ให้กับนักวิจัย เช่นเคร่ืองสแกน
ลายนิ้วมือเม่ือเข้าอาคาร มีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ี
รักษาความสะอาด 
9) วารสารเผยแพร่ของคณะ 

เศรษฐศาสตร์ (2.1-2-6) ประกอบ 
ด้วยโดยตั้งเป็นหน่วยวารสารเพื่อการ
ผลิตวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
(Applied Economics Journal) เพ่ือ
รองรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผล
วิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย ท้ังนี้
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ได้รับการ
ยอมรับเป็นวารสารระดับชาติ และจะ
เป็นวารสารระดับนานาชาติ (ACI) 
ต่อไป รวมท้ังสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้ผลิตวารสารฅนสหกรณ์เพ่ือ
เผยแพร่กิจกรรมผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการสู่ประชาคมสหกรณ์ 
10) คณะสนับสนุนและส่งเสริม ให้

นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม
วิชาการท้ังในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการนําเสนอผลงาน 
และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ (2.1-2-7) 
11)  โครงการแลกเปลี่ยน/ความ

EconLit    
2.1-2-5 บันทึกการจัดซ้ือ
ฐานข้อมูล CEIC   
2.1-2-6 วารสารเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ และวารสารฅนสหกรณ์ 
2.1-2-7 การจัดประชุมหรือเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ โดยคณะเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เร่ือง ประชุมวิชาการ
ของนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ 
คร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 
2558 และเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมนานาชาติเร่ือง The 12th 
SARD Workshop in Thailand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
2557 เป็นต้น 
2.1.2.8. ภาพกจิกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
(www.eco.ku.ac.th)   
2.1.2.9 ระบบ Quality 
Assurance Information 
System (QAIS)  
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ร่วมมือนักวิจัยจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานจาก
นานาประเทศ (2.1-2-8) เป็นต้น 

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

   คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดสรรทุน
วิจัยเพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์และ
นักวิจัยทําวิจัย เพ่ือการเขียนเอกสารคํา
สอน/ตํารา รวมถึงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอใน
การประชุมวิชาการ และ/หรือตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ชั้นนําระดับชาติ/ระดับนานาชาติท่ีมี
คุณภาพสูง (2.1-3-1) 
   นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้คณาจารย์รุ่นเยาว์ได้มีการทํา
วิจัยร่วมกับคณาจารย์อาวุโส หรือ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือการ
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพต่อไป 
ในปีงบประมาณ 2557 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์สนับสนุนเงินวิจัยให้คณ
จารย์เป็นเงิน 4,400,00 บาท (2.1-3-2)  
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากรสนับสนุนเงินทุนวิจัยเป็นเงิน 
400,000 บาท (2.1-3-3) และศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนเงินทุน
วิจัยของศูนย์เป็นเงิน 50,000 บาท 
(2.1-3-1, 2.1-3-4) เป็นต้น  

2.1-3-1 สรุปผลการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัย โครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1-3-2 ประกาศภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์
การพิจารณามอบเงินเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
2.1-3-3 ประกาศทุนสนับสนุน
การวิจัยของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 
2.1-3-4 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ
การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี 2558 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

   คณะโดยผ่านหน่วยงานระดับภาควิชา
กําหนดกลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยมากข้ึน 
โดยการมอบรางวัลสําหรับผู้ท่ีได้รับ
รางวัลจากผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
หรือบทความทางวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติ  
   นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนและ

2.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์
การมอบเงินสนับสนุนหรือเงิน
รางวัลเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ให้
เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
2.1-4-2 ประกาศภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์
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ส่งเสริมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการชั้นนําระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
   ท้ังนี้ทุนวิจัยของหน่วยงาน คณาจารย์
ท่ีได้รับต้องมีการตีพิมพ์บทความงานวิจัย
ท่ีมี Peer Review ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณถัดไป ด้วย (2.1-4-1,  
2.1-4-2, 2.1-4-3)  

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงิน
รายได้ต่างๆ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
2.1-4-3 ประกาศภาควิชา
สหกรณ์เร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงิน
รายได้ต่างๆเพ่ือพัฒนาทาง
วิชาการของภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557 เป็น
ต้น 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและกําลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

   คณะยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์
โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมทํา
วิจัยกับนักวิจัยอาวุโส  และหน่วยงานที่
นักวิจัยสังกัดมีการจัดสรรทุนเพ่ือ
สนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยเป็นประจํา
ทุกปี 
   คณะและภาควิชามีการประกาศยก
ย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ โดยคณะมีการ
เผยแพร่กิจกรรมใน website คณะ
เศรษฐศาสตร์และของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  (2.1-5-1) ดังเช่น 
   รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และ ผศ.ดร.
วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจํา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
2557 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสาขา
สังคมศาสตร์ ในกลุ่มอายุต้ังแต่ 40 ปีข้ึน
ไป และในกลุ่มตํ่ากว่า 40 ปี (2.1-5-2) 
   หรือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ 
จัดเวทีประกาศเกียรติคุณ และสนบัสนุน
การส่งผลงานเขา้ประกวด  (2.1-5-3) 
เป็นต้น 

2.1-5-1 ภาพกิจกรรม 
(www.eco.ku.ac.th) 
2.1.5.2 เกียรติบัตรเป็นผู้ได้รับ
การตีพิมพ์บทความในวารสาร
นานาชาติ  
2.1.5.3 รางวัลเชดิชูเกียรติ
ผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ จํานวน 3 รางวัล   
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  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

   คณะจัดทําระเบียบว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสทิธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย (2.1-6-1 ) เพ่ือให้
ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของคณาจารย์
ได้รับการคุ้มครองและเป็นลิขสิทธ์ิของ
หน่วยงานเอง ดังเช่น ผลงานของ
คณาจารย์ เช่น ตําราหรืองานวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ให้ระบุคําว่า “สงวนลิขสิทธ์ิ โดยภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ไว้ท่ีปก 
ห้ามนําไปทําซํ้าหรือลอกเลียนแบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาต  เป็นต้น 
   และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
สํานักงานบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเพ่ือดําเนินงาน
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (2.1-6-2) 

2.1-6-1 ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย  
2.1-6-2 สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์มีเคร่ืองหมายบริการ 
Farmer Shop คิชฌกูฎโมเดล 
สามพรานโมเดล 
(http://www.cai.ku.ac.th/far
mershop/html/index.phpX 
เป็นต้น เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.อุทุมพร มุ่งดี และ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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ารประเมิน  

โดยการแปลง
เกณฑ์เฉพาะ

● กลุ่มสาข
 จํานวนเงิ
ต็ม 5 = 100,

คํานวณ  
นวณจํานวนเงิน
จําและนักวิจั

งจํานวนเงินที่

แนนทีไ่ด้ในระ
คะแนนที่ได้ใน

ดําเนนิงาน 

ในปีงบประม
นอก จํานวน 

นับรวมลาศึกษ
งินสนับสนุนงา
  
นวนเงินที่คําน

านวนเงินสนับ
จัยประจํา เท่

นเอง (SAR) ปี

เงินสนบัสนนุ
ปัจจัยนําเข้า 

 

งจํานวนเงินต่
ะคณะที่อยู่ใน

ขาวิชามนุษยศ
งินสนับสนุนงา
,000 บาทข้ึนไ

นสนับสนุนงา
ัย 

คํานวณได้ในข

ะดับคณะ 

นระดับคณะ 

าณ 2557 คณ
 115,557,90
ษาต่อ 8 คน) แ
านวิจัยต่อคน 

 
นวณได้ เทียบ

บสนุนงานวิจัย
ทา่กับ  1,116,

ปีการศึกษา 2

นงานวิจัยและ
 

อจํานวนอาจา
กลุ่ม  ค1 แล

ศาสตรแ์ละสั
านวิจัยหรืองา
ไปต่อคน  

นวิจัยหรืองาน

ข้อ 1 เทียบกับ

 = ค่าเฉลี่ยขอ

ณะเศรษฐศาส
0 บาท รวมทั้
และนักวิจัย จํ
  =  1
           =  
กับคะแนนเต็

=  (1
=  5
=  5 

ยหรืองานสร้าง
995.05 บาท

2557 คณะเศร

ะงานสรา้งสร

ารย์ประจําแล
ละ ง   

ังคมศาสตร์ 
านสร้างสรรคจ์

นสร้างสรรค์จ

ับคะแนนเต็ม 

องคะแนนที่ได้

สตรม์ีเงินสนับ
ทัง้หมดจํานวน
จาํนวน 2 คน 
123,986,450
 1,116,995.05
ต็ม 5 คะแนนที
1,116,995.05
5.85       
  คะแนน 
งสรรค์จากภา
/คน 

รษฐศาสตร์   

รรค ์  

ละนักวิจัยประ

 
จากภายในแล

จากภายในและ

 5 

้ของทุกกสาข

สนุนงานวิจัยจ
น 123,986,45
 รวมอาจารยแ์
 /111    
5 บาท/คน 
ที่ได้ 
5/100,000) x

ายในและภาย

                 

ะจําเป็นคะแน

ละภายนอกสถ

ะภายนอกสถ

าวิชาในคณะ 

จากภายใน จํ
50 บาท มีอาจ
และนักวิจัยทัง้

 x 5  

นอกหน่วยงา

                 

นนระหว่าง 0 –

ถาบันที่ กําหน

าบันต่อจํานว

  

 

 

ํานวน 8,428
จารย์ประจํา จ
งหมด จํานวน

นต่อจํานวนอ

           51 

– 5  

นดให้เป็น

นอาจารย์

,550 บาท 
 จํานวน 109 
น 111 คน 

อาจารย์ประจาํา
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ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 

80,000 บาท/คน 1,074,650.00 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง       แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
80,000 บาท/คน 1,116,995.05 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เหตุผลการประเมินแตกต่าง: ใช้ข้อมูลจากระบบ QAIS ซึ่งมีการปรับปรุงใหม ่
ที่มาของข้อมูล: สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.อุทุมพร มุ่งดี และ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  
  เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง   

● กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

100
หมดนักวิจัยย์ประจําและจํานวนอาจาร

นักวิจัยย์ประจําและารของอาจารานทางวิชากหนักของผลงผลรวมถ่วง
   

ท้ัง
นํ้า  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   ้คะแนนท่ีได 5

5 นคะแนนเต็มำหนดให้เป็กวิจัยท่ีกประจําและนัของอาจารย์

ารานทางวิชากหนักของผลงลรวมถ่วร้อยละของผ

กวิจัยประจําและนัของอาจารย์

ารานทางวิชากหนักของผลงลรวมถ่วงร้อยละของผ

   
งนํ้า

นํ้า
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ผลการดําเนนิงาน 

ในปี พ.ศ. 2557 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลงานทางวิชาการทั้งหมด 92 ผลงาน ค่านํ้าหนักระดับคุณภาพ
งานวิจัย เท่ากับ 49.40 มีอาจารย์ประจํา จํานวน 117 คน (รวมลาศึกษาต่อ) และนักวิจยั จํานวน 2 คน รวม
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด จํานวน 119 คน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย   
=  (49.40/119) x 100 
=   ร้อยละ 41.51 

แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 
=  (41.51/40) x 5  
=  5.189  คะแนน 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(ชิ้น) 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

 0.2 35 7.0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

 0.4 23 9.2 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 0.60 0 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 0.80 4 3.2  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
-- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-- ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 1.00 15 
 
 
 
 

13 
 
2 

15 
 
 
 
 

13 
 
2 

งานสร้างสรรค์ท่ีมกีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์online  0.20 0 0 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40 0 0 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  0.60 0 0 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80 0 0 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  1.00 0 0 

รวมทั้งหมด  - 92  49.40 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           54 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 8 ร้อยละ 39.837 4.98 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 8 ร้อยละ 49.40 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เหตุผลการประเมินแตกต่าง: ใช้ข้อมูลจากระบบ QAIS ซึ่งมีการปรับปรุงใหม ่
ที่มาของข้อมูล: : สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.อุทุมพร มุ่งดี และ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการตามตัวบ่งช้ี สกอ. 
1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเสนอ

   คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนด
นโยบายด้านการบริการวิชาการไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ.2556-
2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

3.1-1-1  แผนยุทธศาสตร์คณะ
เศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2565 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 
3.1-1-2 แผนงานประจําปีของ
หน่วยงานภายคณะ 
3.1-1-3 ระเบียบว่าด้วยการ
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ชุมชน และสร้างความเข็มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและนานาชาติ  
โดยมีกําหนดกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ และให้
ทุกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกําหนด
โครงการและกิจกรรมด้านบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องและตอบสนองกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ (3.1-1-1)  
   โดยทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไป
จัดทําเป็นแผนงานประจําปี และมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบและเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภายในเป็นราย
ไตรมาส (3.1-1-2) 
   ท้ังนี้การดําเนินการบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะจะเป็นไปตามระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการของสภา
มหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 (3.1-1-3) 

พัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551   

  2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือ
สังคม 

   มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
(3.1-2-1) 

3.1-2-1  ผลการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ 

  3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

   โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” (3.1-3-1)  เป็น
โครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
(ดําเนินการโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์กับ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์) 
   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัด
โครงการ อบรม smart officers ให้กับ
ข้าราชการ DAEC ประเทศสปป.ลาว 
(ระหว่างวันท่ี 18-22 สิงหาคม 2558)  

3.1-3-1 รายงานสรุปโครงการ 
“เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.1-3-2 Co-ops Smart 
Officers’ Program (CSO) 
3.1-3-3  รายงานผลการ
สัมมนาวิชาการเร่ือง “การ
ทุจริตในสหกรณ์ วัวหายล้อม
คอกกรณีศึกษา : สหกรณ์
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กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

และโครงการอบรมฝ่ายจัดการสหกรณ์
เร่ือง การจัดต้ังและดําเนินงาน 
Farmers’ Market (ดําเนินการโดย
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์)  (3.1-3-2) 
   -  โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “การ
ทุจริตในสหกรณ์ วัวหายล้อมคอก
กรณีศึกษา : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอง
จั่น 2558 เป็นต้น (3.1-3-3)   

เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 2558 

  4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณา 

   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
โครงการบริการวิชาการมีการประเมินผล
สําเร็จของโครงการและกิจกรรมตามแผน 
แล้วนําผลการประเมินเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงาน/โครงการ 
พิจารณานําผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินของโครงการ/
กิจกรรมในการดําเนินงานคร้ังต่อไป  

 3.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
โครงการ/กิจกรรม 

  5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมจะนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาและจัดแผนการ
ให้บริการในปีต่อไป ดังเช่น 
   1. โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” รุ่นท่ี 1 เม่ือปี
การศึกษา 2556 (3.1-5-1) นําผลการ
ประเมินมาทําการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในการจัดโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย” รุ่นท่ี 2 ในปีการศึกษา 2557  
(3.1-5-2) 
   2. โครงการฝกึอบรมหลักสูตร 
Certificate of REAL ESTATE 
ENTREPRENEUR (CRE) (3.1-5-3) 
   3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จะมี
การนําผลการประเมินโครงการในปีท่ี
ผ่านมามาทําการปรับปรุงกระบวนการ

3.1-5-1 สรุปผลประเมินการ
อบรมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นท่ี 1   
3.1-5-2  รายงานสรุปโครงการ
สัมมนาโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.1-5-3 สรุปผลโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร Certificate 
of REAL ESTATE 
ENTREPRENEUR (CRE) 
3.1-5-4 รายงาการประชุม
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 
คร้ังท่ี 2/58 ลว 30 มีนาคม 
2558 
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กรรม 
การ 

ประเมิน
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ให้บริการวิชาการโดยเฉพาะในหลักสูตร
ฝึกอบรมในเรื่องการดูแลวิทยากร (3.1-
5-4) เป็นต้น  

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

   คณะเศรษฐศาสตร์จะเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัย
จัด รวมถึงมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
ผลงาน เช่น 
   1. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้
จัดบู๊ทผลผลิตงานวิจัยข้าวคุณธรรม, ข้าว
หอมอํานาจเจริญ และข้าวเกิดบุญในงาน
วันรําลึก รัชกาล 8 ทรงหว่านข้าว ณ 
เกษตรกลางบางเขนร่วมกับมก. เม่ือวันท่ี 
5 มิถุนายน 2558  (3.1-6-1) 
   2. ภาควิชาสหกรณ์จัดโครงการสัมมนา
เพ่ือนําเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ (Hot 
issue) เช่น 
   - โครงการสัมมนาเรื่องสหกรณ์กับการ
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 2558 
   - โครงการสัมมนาเรื่องการบริหารงาน 
เงินของสหกรณ์ยุคใหม่ 2558 (3.1-6-2) 
เป็นต้น 

3.1-6-1  www.cai.ku.ac.th 
3.1-6-2 
www.facebook.com/ 
Econnews_KU-380 
010145432918/ 
timeline/ 
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ  5 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เหตุผลการประเมินแตกต่าง:  จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่ามีการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชชาการ 
ในเกณฑ์ข้อ 4 

ที่มาของข้อมูล: สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภาควิชา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  น.ส.อุทุมพร มุ่งดี และ น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี:  น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 - 7ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. กําหนดผู้รับผิดชอบใน
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    คณะเศรษฐศาสตร์ มีแผนทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม รวมท้ังหน่วยงานย่อย เพ่ือรองรับ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน ในส่วนของ
คณะ มอบให้งานบริหารและธุรการเป็น
เจ้าภาพหลักท่ีจะรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะทํางาน (4.1-1-1) โดยจะมีผู้แทนจากทุก
หน่วยงานภายในคณะ ร่วมเป็นกรรมการ 
คณะทํางาน หรืออนุกรรมการ ฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะอย่างชัดเจน 

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

  2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน 

    คณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรจุแผนทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะ 
พ.ศ.2556-2565 (4.1-2-1) เพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานท้ังในระดับคณะและระดับ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่การจัดทํา
โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี (4.1-2-2)  มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จ เป้าหมายผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณอย่างไว้ชัดเจน  

4.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะ
เศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2556-2565 
4.1-2-2 แผนปฏิบัติงานด้านทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557  
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กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  3. กํากับติดตามให้มีการ
ดําเนินงานตามแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยมีงาน
นโยบายและแผนเป็นหน่วยสนับสนุนท่ี
รับผิดชอบในการติดตาม ซ่ึงในรอบปี
การศึกษา 2557 จัดให้มีการประชุมเพ่ือ
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังท่ี 1 เป็นการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณ 2557 รอบ 
เมษายน 2557-31 สิงหาคม 2557  เม่ือวันท่ี 
24 กรกฏาคม 2557 และคร้ังท่ี 2 เป็นการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) เม่ือ
วันท่ี 29 เมษายน 2558 

4.1-3-1 บันทึกการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาํปีงบประมาณ 
2557 คร้ังท่ี 1 และ 2 (อ้างอิง 
5.1-7-6) 
 

  4.ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะมีการประเมินความสําเร็จของตัวบ่งชี้
ท่ีวัดความสําเร็จของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จากการประเมินผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทุกโครงการ/กิจกรรม (4.1-4-1) และรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (4.1-4-2) 

4.1-4-1 สรุปผลการจัดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมใน
โอกาสต่างๆ  
4.1-4-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
(ด้านทํานุศิลปวัฒนธรรม) 

  5. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   ในการจัดโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการของคณะ จะมี
การประเมินผลโครงการ และนําผลการ
ประเมินรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ัง
ต่อไป (4.1-5-1) 

4.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

   ทุกโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังใน
ส่วนโครงการของคณะและหน่วยงานภายใน
คณะ จะทําการเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย
ผ่านเว็บไซด์ของคณะ และ Econ news 
online และ Social network   
 

4.1-6-1 เว็บไซต์คณะ
เศรษฐศาสตร์  
www.eco.ku.ac.th  
4.1-6-2 Econ News Online 
4.1-6-3 Facebook  
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  7. กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เหตุผลการประเมินแตกต่าง:  จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่ามีการประเมินความสําเร็จด้านการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ในเกณฑ์ข้อ 4 

ที่มาของข้อมูล: งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:  นางเบญจมาศ แย้มพลอย และ นายสัญชัย ทองขาว 

ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: น.ส.กันทิมา จันทร์อําไพ 

 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 

2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

    คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจะมี
การนําแผนพัฒนาฯ และแผนเชิงรุก มา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการติดตามการเตรียมการและการ
ปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ โดย
นโยบายได้รับการอนุมัติตามมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังท่ี 
5/2554 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554 แล้ว ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นุช
นาถ ม่ังคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์คน
ปัจจุบัน ได้นําเสนอรายงานการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 
ปีท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(วันท่ี 25 เมษายน 2555 - วันท่ี 24 
เมษายน 2559) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 
2556 (5.1-1-1) 

ต่อมาคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร 
การจัดการทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์  
จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ (5.1-1-2) 
โดยมีหน้าท่ีทบทวนและยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ปี พ.ศ. 
2556-2565 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์นําผลจากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และได้มีการ
ทําประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์
คณะฯ เม่ือวันจันทร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2557 และได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา

5.1-1-1 รายงานการนําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศน์ คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์  
5.1-1-2 คําสั่งคณะฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ท่ี 
130/2556 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2556 และคําสั่งท่ี 176/2556 ลง
วันท่ี 3 มิถุนายน 2556  
5.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 
3/2557 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2557  
5.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์คณะ
เศรษฐศาสตร์ 10 ปี พ.ศ. 2556-
2565 (ฉบับแก้ไข) 
5.1-1-5 สรุปการสัมมนาคณาจารย์ 
ประจําปี 2557 
5.1-1-6 กระบวนการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
5.1-1-7 สรุปการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ
เศรษฐศาสตร์ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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ปรับปรุงเพ่ือความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และได้
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรอง 
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ป ี
พ.ศ. 2556-2565 (ฉบับแก้ไข) ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม 2557 (5.1-1-3)   

ท้ังนี้คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทํา
แผนท่ีกลยุทธ์ เพ่ือเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 10 ปี 
พ.ศ. 2556-2565 (ฉบับแก้ไข) (5.1-1-
4) และช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ 
แผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมท้ัง
กําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ท่ีจะ
ใช้ วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และได้มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่หน่วยงาน
ภายใน ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมี
ผู้แทนจากทุกหน่วยงานย่อยภายในคณะ 
เพ่ือให้ทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุ่ง
สู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่
กระบวนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการ   

และคณะฯ ได้มีการสัมมนาอาจารย์ 
เร่ืองทิศทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และการวิจยัคณะเศรษฐศาสตร์ เม่ือวันท่ี
12-14 มิถุนายน 2557 ณ แกรนด์
แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ชะอํา จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมความคิดเห็นและข้อสรุปจากการ
สัมมนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           63 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

แผนของคณะต่อไป (5.1-1-5)  
จากผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ใน

คร้ังนี้คณะได้รวบรวมลําดับข้ันตอนในการ
ดําเนินงานต่างๆ จัดทําเป็นกระบวนการ
จัดทําแผนกลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(5.1-1-6) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานจัดทําแผนคร้ังต่อไป  
และงานนโยบายและแผน ได้จัดทําสรุป
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ
เศรษฐศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5.1-1-7)  

  2. ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นิสิต อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

    มหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของการจัดการเรียนการสอน  
และต้นทุนจากการปันส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  ให้กับทุกคณะท่ีมีการเรียนการ
สอน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มีรายละเอียด
ตามตารางแสดงต้นทุนค่าใช้จ่ายของการ
จัดการเรียนการสอน (5.1-2-1) 
     ท้ังนี้คณะเศรษฐศาสตร์ยังไม่มีการ
วิเคราะห์ในระดับหลักสูตร   

5.1-2-1 ตารางแสดงต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของการจัดการเรียนการสอน 

  3. ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผล
ต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2556 (5.1-3-1) เพ่ือจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะประจําปีงบประมาณ 
2557 โดยท่ีประชุมสรุปการดําเนินการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน เพ่ือนําสรุปจัดทําเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 โดยมี

5.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้ง
ท่ี 1/2556 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 
5.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2557 
5.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการมประจําคณะ คร้ังท่ี 
13/2557 ลว 23 ธันวาคม 2226 
วาระท่ี  3.1 
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ประเด็นท่ีนํามาจัดแผนความเสี่ยงคณะ 
จํานวน 2 เร่ือง คือ 
     1) การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะไปสู่หน่วยงานย่อย
และบุคลากร 
     2) จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
รับเข้าให้เป็นไปตามแผน 
     โดยแผนบริหารความเสี่ยงคณะ 
(5.1-3-2) ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
13/2556  (5.1-3-3) และมีการรายงาน
การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ต่อ
มหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 
2557 (5.1-3-4)   

5.1-3-4 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอ
ส่งผลการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 
10 ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

   ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีคํานึงถึง 
ประโยชน์ของคณะ ตามหลักธรรมาภิ
บาล 10 ประการ ดังนี้ 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
คณะเศรษฐศาสตร์มีกําหนดวิสัยทัศน์ท่ี
จะเป็นองค์กรท่ีก้าวนํา ร่วมมือกันสร้าง 
สรรค์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่
สากลและรับผิดชอบต่อสังคม (5.1-4-1) 
ดังนั้นผู้บริหารให้ความสําคัญในจัดทํา
หลักสูตรท่ีเป็นนานาชาติท้ังระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
(5.1-4-2) รวมถึงการมีศูนย์การศึกษา
นานาชาติท่ีทําหน้าท่ีดูแลการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารงานให้อยู่
ในระดับสากล มีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้บริหารเดินทางไปยัง
ประเทศต่าง ๆ (5.1-4-3) ท่ีเป็นเครือข่าย
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การทํา MOU 
(5.1.4.-4-3) เพ่ือการแลกเปลี่ยน
หลักสูตร แลกเปลี่ยนนิสิต การเสริมสร้าง

5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์คณะ
เศรษฐศาสตร์ รอบระยะเวลา 10 ปี 
(พ.ศ.2556-2565) (อ้างถึง 5.1.1.3) 
5.1-4-2 หลักสูตรนานาชาติ   เช่น  
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การประกอบการ) 
(http://www.eeba.eco.ku.ac.t
h/main/index.php?option=co
m_content&view=article&id=
82&Itemid=6) 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 
(http://agri.eco.ku.ac.th/inter/
www/ph_d_agreco.php) 

5.1-4-3 บันทึกขออนุมัติการ 
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
(คณบดี/ 
ผู้บริหาร) 
5.1-4-4 ข้อตกลงความร่วม 
มือ (MOU) ระหว่างคณ 
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งานวิจัยไปยังนานาประเทศ รวมถึง การ
เข้าร่วมและการเป็นเจ้าภาพประชุม
วิชาการ ระดับชาติเป็นต้น 

การผลักดันให้คณาจารย์ในคณะได้มี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และตีพิมพ์
บทความในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (5.1-4-5) และการสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพ่ิมทักษะ
ด้านภาษาเพื่อการรองรับสู่ประชาคม
อาเซียน โดยการจัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง (5.1-4-6) 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี รอบปีท่ี 2 โดยมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (5.1.4.7) 
  2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) มี
การบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรท่ีมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ ซ่ึงได้แก่
นิสิต ผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
(5.1-4-8) โดยมีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน มี
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ลด
ต้นทุน และระยะเวลาเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร งานไปสู่ความเป็นเลิศ ดังเช่น
ศูนย์บัณฑิต ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 
จัดการความรู้ KU GOES GOOGLE
พัฒนาปรับปรุงแบบ ฟอร์มหนังสือขอ
ข้อมูล Online (5.1-4-9) หรือการจัดทํา
แบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น 
  3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) ผู้บริหารจะเป็นผู้นํา
ในการนําคณะสู่สังคม และสนองตอบกับ
ความต้องการของสังคมในทุกด้านตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ด้าน
การเรียนการสอนมีการปรับปรุงหลักสูตร

ะเศรษฐศาสตร์กับสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ 
5.1-4-5 ผลงานวิจัย 
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
ระบบ 
 Quality Assurance 
Information System 
 (QAIS) 
5.1-4-6 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร และ
โครงการจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
5.1-4-7 สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณดี รอบปีท่ี 2 (29 
มกราคม 2557 ถึง 28มกราคม 
2558) 
5.1-4-8 การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เช่น 
- การประเมินความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
การให้บริการของสํานักงาน
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปี 
 2558 
  - การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของศูนย์บัณฑิต  เป็นต้น 
5.1-4-9 แบบฟอร์มหนังสือขอข้อมูล 
Online (http://www.grad.eco. 
ku.ac.th/?page_id=3114 
5.1-4-10 ภาพกิจกรรมใน Econ 
news) 
(www.facebook.com/ 
Econnews_KU-380 
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ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบนั (อ้าง
ถึง 5.1-4-2)  ด้านงานวิจัยท่ีสอดรับกับ
บริบทของสังคมให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ด้านบริการวิชาการแก่
สังคม มุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง 
(อ้างถึง 5.1-4-5) หรือด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะให้ความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ (5.1-4-10) 
  4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
(Accountability)  ผู้บริหาร ผู้บริหารจะ
กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานของคณะเพ่ือให้มี
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน (5.1-
4-11)  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และการติดตาม
และประเมินผลโดยคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือส่งผลต่อการบริหารงานในปี
ต่อไป 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
คณะเศรษฐศาสตร์จะมีการรายงานสรุป
รายรับรายจ่ายเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุก
เดือน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจในการบริหารงานด้วย
งบประมาณท่ีเพียงพอ (5.1-4-12) 
  6. หลักการมีส่วนร่วม(Participation) 
ผู้บริหารให้ความสําคญัในการจัดประชุม
บุคลากรทุกระดับเพ่ือนําเสนอผลการ
ดําเนินงานรวมถึงการรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ดังเช่นการจัดประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน (5.1-4-13) เพ่ือเปิดโอกาสให้

010145432918/ 
timeline/) 
5.1-4-11 รายงานการติดตาม
แผนการดําเนินงานตามแผนประจําปี 
2557 
5.1-4-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (อ้างถึง 
5.1-1-2 ตัวอย่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ) 
5.1-4-13 การประชุมสัมนาบุคลากร
สายสนับสนุนประจําปีการศึกษา 
2557 
5.1-4-14 แบบประเมิน 360 องศา 
5.1-4-15 คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี การมอบหมายงาน และ
กรรมการชุดต่าง ๆ 
5.1-4-16 ประกาศระเบียบ/
หลักเกณฑ์/ข้อปฏิบัติคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
5.1-4-17 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การให้ทุนพัฒนาบุคลากรคณะ
เศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2558 
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บุคลากรได้นําเสนอผลงานและปญัหาใน
การปฏิบัติงานเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา และผู้บริหารให้คําแนะนํา 
เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น  
   นอกจากนี้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาความดคีวามชอบด้วยระบบการ
ประเมิน 360 องศา (5.1-4-14) 
  7. หลักกระจายอํานาจ  
(Decentralization) ผู้บริหารมีการ
กระจายอํานาจไปสู่ผู้บริหารในลําดับ
ถัดไป เช่น รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วย
คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อํานวยการ
ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงาน จนถึงระดับ
หัวหน้างาน โดยมอบหมายภาระงาน 
และให้อิสระในการบริหารงาน โดยมี
ระเบียบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
และคณะเป็นเกณฑ์กลาง 
   นอกจากนี้คณะยังมีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบตามภารกิจเฉพาะโดย
ผ่านการดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานมีความคล่องตัวและเกิด
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเสร็จสิ้นตาม
เวลาท่ีกําหนด (5.1-4-15) 
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะ
มีการบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและกําหนดระเบียบของ
คณะเพ่ือความเป็นธรรมกับบุคลากรทุก
ระดับ (5.1-4-16) 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหารคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ โดยการ
จัดสรรทุนสนับสนุนท้ังบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยกําหนด
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติเพ่ือสร้างความ
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เสมอภาคให้บุคลากรทุกคน รวมถึงการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรได้ใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (5.1-
4-17) 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus 
Oriented)  การบริหารงานหรือการ
ตัดสินใจจะผ่านมติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ (อ้างถึง 5.1-4-12) และ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  เพ่ือให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการกําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ และมีการนํากระบวนการจัดการ
ความรู้ (KM) มาใช้เป็นกลไกเพ่ิมประสิทธิ 
ผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ซ่ึง
ครอบคลุมพันธกิจท้ังด้านการผลติบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
และด้านการบริหารจัดการ และมี
บุคลากรของแต่ละหน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน
และมีประสบการณ์ตรงเป็นผู้ถ่ายทอด
หรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทําการถ่ายทอด
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังเช่น 

1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัด
โครงการ Brown Bag Seminar เพ่ือให้
คณาจารย์ได้ร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ท้ังเชิงวิชาการและเชงิ
ปฏิบัติการ และเป็นเวทีการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการท้ังของอาจารย์และ
นิสิต เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และเพ่ือการเผยแพร่ผลงานสู่
สังคม โดยภาควิชามีการดําเนินการมา
อย่างต่อเนื่องในปี 2557 จัดเรื่อง How 
to publish in  Economic journal 
โดย รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์ เม่ือวันท่ี 

5.1-5-1 สรุปโครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 
2557 
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15 สิงหาคม 2557 
2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร จัดโครงการเสวนาพารู้ เป็น
การจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่าง
คณาจารย์ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงผู้สนใจ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท้ังเชิงวิชาการ งานวิจัยและ
บริการวิชาการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
เกษตรและธุรกิจเกษตร โดยมีการกําหนด
ประเด็นความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ธุรกิจเกษตร  
และเศรษฐศาสตร์การอาหาร 

3) สํานักงานเลขานุการ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนรู้เพ่ือการปฏิบติังานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- เทคนิคการเรียน มคอ.3 และ 5 
สําหรับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
รศ.นงนุช อังยุรีกุล อาจารย์ประจํา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากรและกรรมการการศึกษา
คณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดและร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

 - การจัดทํางบประมาณประจําปี 
การเงินบัญชีและพัสุด ในระบบ ERP 
โดยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และ
งานนโยบายและแผน 

- การใช้งาน KU goes Google สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

- มารู้จัก EdPEx กันเถอะ รองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์
และอาจารย์ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยากร 
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  6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

    คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทํากรอบ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่วน
แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ได้
มอบให้ภาควิชาเป็นผู้ดําเนินการในการ
จัดทําแผนในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับ
คณาจารย์ 

5.1-6-1 กรอบการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  
5.1-6-2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

  7. ดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไก
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะท่ีได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

   คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนิน 
งานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในตามนโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและ
ครบถ้วนท้ัง การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ และให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
ย่ิงข้ึนเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง มีการแบ่งภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ภายในและลงไปถึง
ระดับบุคคล โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ  
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการควบคุม

คุณภาพการดําเนินงานด้วยแผน
ยุทธศาสตร์/แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
และกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

  - แผนยุทธศาสตร์/แผนการ
ปฏิบัติงานประจาํปี คณะได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ โครงกร/กิจกรรม ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ี
ชัดเจนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมี
ผู้บริหารแต่ละฝ่ายเป็นผู้กํากับดูแล งาน
นโยบายและแผน ติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นระยะ 

5.1-7-1 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะฯ 
5.1-7-2 แผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2557 
5.1-7-3 แผนปฏิบัติงานหน่วย
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
2557 และ 2558 
5.1-7-4 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานประกัน
คุณภาพฯ 2557 
5.1-7-5 คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบใน
การกํากับดูแลองค์ประกอบ และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจําปี
การศึกษา 2557 
5.1-7-6 บันทึกการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2557 คร้ังท่ี 1 
และ 2 
5.1-7-7 บันทึกส่งแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2556 
5.1-7-8 การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ฯ คร้ังท่ี 1 
และ คร้ังท่ี 2 
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- ในด้านการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ คณะมอบให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-1) มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการวางระบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีคณะกําหนด โดยมีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนใน
การดําเนินงาน ซ่ึงได้จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
(5.1-7-2) และแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2557 และ 2558 ของ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-7-
3) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์คณะ และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม งบประมาณ 
และผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจําปีท่ีชัดเจนในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม อีกท้ังการดําเนินงานในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ได้กําหนดให้มีการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
หลังดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (5.1-7-4)  
และการดําเนินงานตมองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ คณะได้แต่งต้ังให้ผู้บริหาร
แต่ละฝ่ายเป็นผู้กํากับดูแลในแต่ละ
องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้
ประจําปีการศึกษา 2557 (5.1-7-5) 
และผู้จัดเก็บข้อมูลท่ีชัดเจน เพ่ือเป็น
การควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน  

      
2. การตรวจสอบคุณภาพ  

5.1-7-9 แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
5.1-7-10 ประกาศคณะฯ 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน
คณะ ปีการศึกษา 2557  
5.1-7-11 ประกาศคณะฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะ ปีการศึกษา 2557 
5.1-7-12 ประกาศ มก. แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 
5.1-7-13 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 
5.1-7-14 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 13 หลักสูตร 
5.1-7-15 รายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจําป ีการศึกษา 2557 
ของ 8 หน่วยงาน 
5.1-7-16 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 (โดย
คณะกรรมการประเมินฯ) 
5.1-7-17 รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 (SAR 
หลังประเมินฯ)   
5.1-7-18 แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะฯ ในปีการศึกษา 
2556 
5.1-7-19 บันทึกส่งแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ในปี
การศึกษา 2556 ให้สํานักงาน
ประกันคุณภาพ มก. 
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คณะเศรษฐศาสตร์ มีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปี และการประเมินคุณภาพภายใน 
ดังนี้ 

2.1) การติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําป ีคณะ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยมีงาน
นโยบายและแผนเป็นหน่วยสนับสนุนท่ี
รับผิดชอบในการติดตาม ซ่ึงในรอบปี
การศึกษา 2557 จัดให้มีการประชุมเพ่ือ
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร มีการรายงานผล
การดําเนินงาน 2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังท่ี 1 
เป็นการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
2557 รอบ เมษายน 2557-31 สิงหาคม 
2557 (5.1-7-6) เม่ือวันท่ี 24 กรกฏาคม 
2557 และคร้ังท่ี 2 เป็นการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558) เม่ือวันท่ี 
29 เมษายน 2558  

 หลังจากที่คณะรับการประเมิน
คุณภาพการสึกาภายใน ปีการศึกษา 
2556 แล้ว ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2556 และได้
มอบหมายให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
นําไปดําเนินการแก้ไขต่อไป (5.1-7-7) 
รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพฯ สําหรับรอบปี

5.1-7-20 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ฯ สปค.02 
5.1-7-21 รายงานการประเมิน
ตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 
5.1-7-22 ประกาศ มก. แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 
2557 
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การศึกษา 2557 ในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ จํานวน 2 คร้ัง โดยคร้ัง
ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 และ
คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 
(5.1-7-8) 
2.2) การประเมินคุณภาพภายในคณะ

เศรษฐศาสตร์  ได้กําหนดแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ (5.1-7-9) ออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับคณะวิชา ระดับ
หลักสูตร และระดับหน่วยงานภายใน
คณะ 

1) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร  คณะเศรษฐศาสตร์กําหนดให้
ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
องค์ประกอบคุณภาพ สกอ. 6 
องค์ประกอบของ สกอ. เสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการประจําเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานภายในคณะ  คณะได้
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานภายในคณะ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

- หน่วยงานสนับสนุนด้านการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ์  

- หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ ได้แก่  สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์   

- หน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการ
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สอน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ ศูนย์
บัณฑิตศึกษาคณะ และศูนย์กิจการ
นานาชาติ  พร้อมท้ังกําหนดตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
ภายในคณะ โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง/รายงาน
ประจําปี โดยใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานปี
การศึกษา 2557 และเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําพิจารณา 

3) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ  ให้ดําเนินการตามเกณฑ์
องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ
ของ สกอ. และที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 3. การประเมินคุณภาพ  ปีการศึกษา 

2557 คณะเศรษฐศาสตร์  ได้กําหนดแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายใน
คณะ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
คณะวิชา ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงานภายในคณะ โดยใช้ข้อมูลผล
การดําเนินงานปกีารศึกษา 2557 พร้อม
ท้ังจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงทาง
ข้อเสนอแนะ ตามกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2557 
   1) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร  คณะเศรษฐศาสตร์ได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการซ้อม
ตรวจประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินระดับหลักสูตร ในระหว่าง
วันท่ี 5  - 17  กรกฏาคม 2558 (5.1-7-
10) คณะเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินฯ (5.1-7-11) และช่วงท่ี 2 เป็น
การรับการตรวจประเมินฯ จริง ใน
ระหว่างวันท่ี 3  - 24  สิงหาคม 2558 
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โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2557 (5.1-7-12) จาก
มหาวิทยาลัย และได้รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ครบท้ัง 13 หลักสูตร (5.1-7-13 และ 
5.1-7-14) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงหลักสูตร และเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
   2) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานภายในคณะ  ในปีการศึกษา 
2557 คณะได้กําหนดตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
ภายในคณะ ระดับหน่วยงานภายใน 
ออกเป็น หน่วยงานด้านการผลิตบัณฑิต 
ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ
ภาควิชาสหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
ได้แก่  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  และ
หน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน ได้แก่ สํานักงานเลขานุการ ศูนย์
บัณฑิตศึกษา และศูนย์กิจการ
นานาชาติ  โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง/รายงาน
ประจําปี ปีการศกึษา 2557 (5.1-7-15) 
เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
พิจารณา  ภายในเดือนสิงหาคม 2558 
   3) การประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ    

  ในรอบปีการศึกษา 2556 ท่ีผ่านมา 
คณะเศรษฐศาสตร์ รับการประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2556 เม่ือวันท่ี 24-25 
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กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กรกฏาคม 2557 ซ่ึงคณะฯ มีผลการ
ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. มี
ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ มีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี รายละเอียดในรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
(โดยคณะกรรมการประเมินฯ) (5.1-7-
16) 
   หลังจากที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น จึงได้
ดําเนินการปรับแก้ไขเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
(5.1-7-17) และนําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน มาพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน จึง
จัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะฯ 
สําหรับรอบปีการศึกษา 2557 
(ปีงบประมาณ 2558) (5.1-7-18) เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ซ่ึงได้
ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 6 
ตุลาคม 2557 และท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 
10/2557 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯและ
ดําเนินการส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะฯ ในปีการศึกษา 2556 ให้
หน่วยงานภายในคณะ เพ่ือนําไปปฏิบัติ
ต่อไป และส่งให้สํานักประกันคุณภาพ 
มก.(5.1-7-19) เพ่ือทราบ ท้ังนี้ได้รายงาน
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กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและ
ปรับปรุงการให้บริการ ไว้ในบทท่ี 4 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2557 (5.1-7-20) 

 ปีการศึกษา 2557 คณะได้แต่งต้ังผู้
กํากับดูแลในแต่ละองค์ประกอบ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา 
2557 และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือรับผิดชอบ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี
การศึกษา 2557 (5.1-7-21) โดยใช้ผล
การดําเนินงานปกีารศึกษา 2557 และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปีการศึกษา 2557 และ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงในปี
การศึกษา 2557 คณะมีผลการประเมิน
ตนเอง 3.83 คะแนน อยู่ในระดับดี และ
รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะวิชาประจําปีการศึกษา 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ท่ีแต่งต้ังโดย
มหาวิทยาลัย (5.1-7-22) ในระหว่างวันท่ี 
29-30 กันยายน 2558  
และในรอบปีการศึกษา 2557 คณะได้

พิจารณาผลการดําเนินงานและวิเคราะห์
ตนเองพบว่ามีจุดท่ีควรพัฒนาในหลาย
ด้าน ดังรายละเอียดใน บทท่ี 3 ของ
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2557 ท้ังนี้จะได้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากการประเมินตนเองเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 
2558 ต่อไป  
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ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เหตุผลการประเมินแตกต่าง: ไม่พบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ในเกณฑ์ข้อ 2  
ที่มาของข้อมูล: งานนโยบายและแผน, งานการเงินและบัญชี, งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ, งานบริหารและธุรการ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: วนิดา กมลจินดา (ข้อ 1), ปิยวรรณ โวทาน (ข้อ 2), กันทิมา จันทรอํ์าไพ (ข้อ 3-5), เบญจมาศ 
แย้มพลอย (ข้อ 6) , ณัฐธิภา เค็งสม (ข้อ 7) 
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี: วนิดา กมลจินดา (ข้อ 1) ณัฐธิภา แก้ไขหลังประเมินฯ, กันทิมา จันทร์อําไพ 
(ข้อ 3-5), ณัฐธิภา เค็งสม (ข้อ 2, 6, 7) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1. มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

   คณะเศรษฐศาสตร์ มีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ เป็นประธานใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ ซ่ึงคณะกรรมการฯ เป็นผู้ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพของ
คณะ และได้กําหนดแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 
2557 ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ
วิชา ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน
ภายในคณะ (5.2-1-1) 

5.2-1-1 แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์  ปีการศึกษา 
2557 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           79 

กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  2. มีคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

   คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการ
การศึกษาคณะ (5.2.2.1 ) และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ (5.2.2.2) ร่วมกันรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลด้านคณุภาพและมาตรฐาน ในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอง TQF และได้มี
การรายงานข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการ
ประจําคณะทราบและพิจารณาเป็นระยะ 

5.2-2-1 คณะกรรมการ
การศึกษาคณะ 
5.2-2-2 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ 
 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยมีหน่วยงานสนับสนุนในด้านการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
และภาควิชาสหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ได้แก่  
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ และศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ได้แก่
สํานักงานเลขานกุาร ศูนย์บัณฑิตศกึษา และ
ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร 
    และมีห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูลต่างๆ สําหรับนิสิต 

5.2-3-1 เว็บไซต์คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
www.eco.ku.ac.th 
1. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร  
3. ภาควิชาสหกรณ์   
4. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
5. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์   
6. สํานักงานเลขานุการ   
7. ศูนย์บัณฑิตศึกษา  
8. ศูนย์กิจการนานาชาติ 
9. ห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
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กรรม 
การ 

ประเมิน 
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  4. มีการประเมินคุณภาพตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

   คณะเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ ปีการศึกษา 2557 
(5.2-4-1) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2557 (5.2-4-2 ) เพ่ือดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2557 และรับการ
ประเมินระดับหลักสูตร จาก มก. ระหว่าง
วันท่ี 3–24  สิงหาคม 2558 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 (5.2-4-
3) ท้ังนี้งานประกันคุณภาพการศกึษาและ
สารสนเทศ ได้จัดทําสรุปผลการประเมินฯ 
ระดับหลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ (5.2-4-4) พร้อมรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ครบท้ัง 13 หลักสูตร (5.2-4-5) 
   อีกท้ังคณะกรรมการการศึกษาคณะ ได้ยก
ร่างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หลักสูตร (5.2-4-6) และได้นําเสนอต่อ มก.  
แล้ว  

5.2-4-1 ประกาศคณะฯ 
กําหนดการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะ ปีการศึกษา 
2557 
5.2-4-2 ประกาศคณะฯ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในคณะ ปี
การศึกษา 2557 
5.2-4-3 ประกาศ มก. แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
5.2-4-4 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
(5.1-7-13) 
5.2-4-5 รายงานผลการ
ประเมินฯ 13 หลักสูตร 
5.2-4-6 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

  5. นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

- - 
  

  6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

    จากท่ีคณะได้กําหนดให้มีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันท่ี 3-24 
สิงหาคม 2558 หลักสูตรท้ัง 13 หลักสูตร มี
ผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

5.2-6-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 13 หลักสูตร 
5.2-6-2 มคอ.7 หลังรับการ
ประเมิน 
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ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2557 

 เทา่กับผลการประเมินตนเอง      แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย  ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ที่มาของข้อมูล: คณะกรรมการการศึกษาคณะ, คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี: นายภคพงศ์ พวงศรี, น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม  
ผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี:  น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม 

 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร ์           82 
 

บทที่ 3  
สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะวิชา 

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพเก่ียวกับ จุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา
ในแต่ละองค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีเอกลักษณ์รายวิชามีความหลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสด้านความรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน และตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงาน และผูส้อนมีความเช่ียวชาญ ทั้งจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์ในหลักสูตร 
วิทยากร จากผูป้ระกอบการ และอาจารย์ ชาวต่างชาติ 

2. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตซึ่งแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ และมีคณุภาพได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร  

  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ผลักดันและสนับสนุนให้บัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติให้มาก
ขึ้น 

2. ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างการศึกษา โดยหลกัสูตร/คณะควรส่งเสริมให้นิสติมีกิจกรรมเสริมทักษะทางด้าน
ความเป็นผู้นํา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากน้ีทุกหลักสูตร/คณะควรมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา 

3. พัฒนาระบบกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากอาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้มสี่วน
เก่ียวข้อง เช่น การจัดซื้อหนังสือในนห้องสมุดพิทยาลงกรณ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ียังมีศูนย์บัณฑิตศึกษาระดับคณะที่ดูแลกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับทุกหลักสตูร และเห็นควร
ให้คณะมีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพ่ือรองรับการเรียนกลุ่มเล็ก รวมถึงปรับปรุงห้องเรียนให้รองรับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ notebook ส่วนบุคคลได้ 

4. ควรดําเนินการประเมินผลความสัมฤทธ์ิของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตในระดับคณะ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 จุดเด่น 

1. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ (งบประมาณ, 
ฐานข้อมูล, ห้องปฎิบัติการ ฯ) 

2. คณาจารย์มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
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3. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยและเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีวารสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ 
 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดระบบการบริหารจัดการความรู้

จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติให้มาก

ขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

  จุดเด่น 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่เป็นที่ต้องการของสังคมและทํารายได้ 
2. มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับงานวิจัยและการเรียนการสอน 
3. มีการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ ทําให้สามารถจัดกิจกรรมทีใ่ห้บริการทางวิชาการได้อย่าง

หลากหลาย 
 

 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดเด่น 

-  
  
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะยังขาดการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

  จุดเด่น 

1. มีศูนย์บัณฑิตศกึษาระดับคณะที่ให้บริการและดูแลกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับทุกหลักสูตร และศูนย์
กิจการนานาชาติที่ให้บริการด้านการศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ 

2. การจัดการภายในคณะ เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทกุระดับ โดยดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน   
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  โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะควรมีการวางแผนอัตรากําลังทดแทนอัตราอาจารย์ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ และควรจัดทาํ
แผนพัฒนาอาจารย์ และเห็นควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ด้านตําแหน่งวิชาการด้วย 

2. คณะควรมีการส่งเสริมการนําระบบคุณภาพสากลมาใช้ในองค์กร 
3. คณะกรรมการการศึกษาฯ ควรติดตามและสนับสนุนให้มกีารรายงานผลความก้าวหน้าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และเห็นควรให้หลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินงาน/กิจกรรม 
และให้รายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณาต่อไปด้วย 

4. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ควรจัดทําในระดับคณะ  
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 24-
25 กรกฏาคม 2557 น้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 27 โครงการ/กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 19 กิจกรรม อยู่
ระหว่างดําเนินการ 5 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทาํวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (อาจารย์)  
2) กิจกรรม จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ คณะกรรมการ

กิจการนิสิตคณะฯ และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้านการพัฒนานิสิตเพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน 

3) จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ Action Plan ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 2557-2565  
 

  รายละเอียดดังน้ี 
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 สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 (สปค.02) คณะเศรษฐศาสตร์   

รายงาน ครัง้ที่ 2 ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม 
8.  

งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 แนวทางเสริม 

1. ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
เอกลักษณ์ให้ครบถ้วนตาม
วงจร PDCA 

 
จัดประชุมเพื่อจัดกลุ่มของ
โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของคณะ 

 
กิจกรรม เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของ
คณะฯ 

 
มีแนวทางการพัฒนา
เอกลักษณ์ของคณะ 
โดยกําหนดขั้นตอน
ตามกระบวนการ 
PDCA 

 
อยู่ระหว่างดําเนินการ  
มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อกําหนด
แนวทาง 

 
50% 

 
- 

 
คณะกรรมการ
เอกลักษณ์ฯคณะฯ/ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ 

1. แผนกลยุทธ์ที่คณะ
ดําเนินการยังขาดความ
ชัดเจน และยังไม่มีการ
ประเมินความสําเร็จที
เป็นรูปธรรม 
 

1. ควรมีการทบทวนการ
กําหนดแผนกลยุทธ์โดย
พิจารณาจากผลความ 
สําเร็จของปีที่ผ่านมา 

คณะดําเนินการ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์ หลัง
สิ้นสุดงบประมาณ  

กิจกรรม การประเมิน 
ผลตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

มีรายงานสรุปแผน
ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2557 

ในปีงบประมาณ 2557 คณะมีการ
สรุปรายงานผลการการดําเนินงาน
ตามแผน รวมทุกยุทธ์ศาสตร์แล้วมี
ผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุความสําเร็จ ร้อย
ละ 78.79 และสําเร็จตามตัวชี้วัด
ร้อยละ 75.42 

100%  งานนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 แนวทางเสริม 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรระดับนานาชาติให้
มากขึ้น 

- - - - - - - 

 2. มีแผนพัฒนาคุณวุฒิ
คณาจารย์ให้ได้ในระดับร้อย
ละ 85 ภายใน 5 ปี 

- - - - - - - 

 3. ควรมีมาตรการเพิ่ม - - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

จํานวนนิสิตต่างชาติให้มาก
ขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน 
เช่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่
ละหลักสูตร 

1. คณาจารย์ขาดความ
เข้าใจและให้ความ สําคัญ
กับสาระ ในการดําเนิน 
การตามกรอบ มคอ. อาทิ  
การทวนสอบสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ การให้
ข้อสังเกตและศึกษาปัญหา
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ไม่ปกติ การนําข้อเสนอ
จากนิสิตไปปรับ ปรุงการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

1. จัดกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน 
ตามกรอบ มคอ. 

จัดกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจเรื่องการทวนสอบ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ การ
ให้ข้อสังเกตและศึกษา
ปัญหาสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ไม่ปกติ การนํา
ข้อเสนอจากนิสิตไป
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

กิจกรรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง เทคนิคการ
เขียน มคอ.3 และ 
มคอ.5  (อาจารย์) 
 

  มีการรายงานผล 
มคอ.3 และ 5 เสนอ
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

  มีการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียน มคอ.3 
และ มคอ.5   

100 
 
 
 
 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 

2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
ป.ตรีเต็มเวลา ในปีการ 
ศึกษา 2556 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 1:25 (105.5 : 
3,406 = 1 : 32) รวมทั้ง
สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต่อนิสิต
บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์เช่นกัน (อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ 87.5 คน ต่อ 
นิสิตบัณฑิตศึกษา 900
คน) 

2. ควรบริหารสัดส่วนอาจารย์
ต่อนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ โดยใช้ศักยภาพ
ด้านงบประมาณรายได้เพื่อ
จัดจ้างอาจารย์ให้เพิ่มมากขึ้น 
หรือการขอกรอบอัตรากําลัง
ของพนักงานเงินงบประมาณ 
หรือการลดจํานวนรับนิสิตให้
สอดคล้องกับพื้นที่และ
อัตรากําลัง 
 

ระดับปริญญาตรี  
การวิเคราะห์สัดส่วนของ
อาจารย์ต่อนิสิตไม่ควร
รวมจํานวนนิสิตที่
ให้บริการนอกหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
ควรเร่งรัดการจบ
การศึกษาของนิสิต และที่
ตกค้าง  
 

โครงการ Thesis 
Camp (รวม IS) 

นิสิตจบตามกําหนด
ในหลักสูตร ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80 
 

1. จัดโครงการนําเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และโครงร่างการ
ค้นคว้าอิสระ (ภาคต้น/ปลาย) 
2. โครงการนําเสนอผลการศึกษา
และเร่งรัดการทําวิทยานิพนธ์ (ภาค
ต้น/ปลาย) 
- อัตราการจบการศึกษาของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.67% 
94,100 บาท 
- อัตราการจบการศึกษาของนินิสิต

ร้อยละ ....... 
จน.นิสิต ….. คน 
จน.นิสิตที่จบการศึกษา
ตามกําหนดในหลักสูตร 
....คน 
(ยังไม่สรุปผล) 

80,095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ภาควิชา/ 
ศูนย์บัณฑิตฯ/ 
โครงการบัณฑิตศึกษา
ฯ ภาคพิเศษ ภาควิชา 
ศกท.  
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.74% 268,937 บาท 

3. ขาดแผนพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ควรจัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์โดยมีการสํารวจ
ความต้องการ ในการพัฒนา
ศักยภาพตามพันธกิจของ
อาจารย์รายบุคคลเพื่อจัด
กรอบงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนา โดยเฉพาะด้าน
การเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
 
 

คณะมอบให้ภาควิชา
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ 
ที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ไว้ในแผนพัฒนา
อาจารย์ของภาควิชา 

1. จัดทําแผนพัฒนา
อาจารย์ที่มีด้าน
ความรู้และทักษะใน
การจัดการเรียนการ
สอน การวัด และ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
2. ส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

แผนพัฒนาอาจารย์  แต่ละภาควิชามีการจัดทําแผน 
พัฒนาอาจารย์ และส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย เช่น 
1.ให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 
2. จัดเสวนาพารู้และนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (ศกท.) 
- มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ จัด
โดยงานบริการการศึกษา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล จํานวน 2 
คน 
- มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสาย
วิชาการ 

แผนพัฒนาอาจารย์ 
(ภาควิชา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ 
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
ภาควิชา 

4. ขาดการให้ความรู้และ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
จรรยาบรรณแก่
คณาจารย์ โดยเฉพาะ
คณาจารย์รุ่นใหม่ 

4. ควรมอบให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ของคณะจัดกิจกรรมให้
ความรู้จรรยาบรรณแก่
คณาจารย์รุ่นใหม่ หรือผู้ที่ยัง
ไม่ผ่านการให้ความรู้ 
 

รณรงค์ส่งเสริมด้าน
จรรยาบรรณเพิ่มเติม 

1. กําหนดแนวการ
ปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณของคณะ 
2. จัดทําการประชา- 
สัมพันธ์ ด้านจรรยา 
บรรณในรูปแบบต่างๆ 

 แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
รอบระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๖๕) ในการเสริมสร้าง
วิชาการให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้
คณาจารย์เป็นครูที่ดี มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้ที่จะผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์คณะ 
และจัดโครงการสัมมนาคณาจารย์

  คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําป ี2557 
“ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติและงานวิจัย 

5. ขาดระบบการติดตาม
การนําความรู้ของ
คณาจารย์จากการพัฒนา
ตนเองไปใช้ประโยชน์ที่
ชัดเจน 

5. ควรจัดทําระบบติดตาม
การนําความรู้ของคณาจารย์
ที่ไปเข้าร่วม ประชุม สัมมนา 
อบรม  
ดูงาน มาใช้ประโยชน์ โดยทํา
เป็นประกาศขั้นตอนการ
รายงานผลในการนําความรู้
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ให้ชัดเจน 

- - - - - - - 

6. การจัดทําโครงการ   
การกําหนดวัตถุ- ประสงค์
ของโครงการ การกําหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ และ
การประเมินโครงการไม่
สอดคล้องกัน ทั้งในส่วน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
นิสิต 

6. ในการจัดทําโครงการควร
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จให้
สะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่
กําหนด 

สื่อสารให้ผู้ดําเนินงาน
โครงการ ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- มีการทบทวนและ
กําหนดตัวชี้วัดของ
โครงการ และการ
ประเมินโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ได้มีการแนะนําผู้รับผิดชอบ
โครงการให้มีการทบทวนและ
กําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการ
ประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการและให้เพิ่มเติมใน
โครงการว่าสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธ์ศาสตร์ระดับหน่วยงาน/คณะ 
ประเด็นใด 

60%  ทุกหน่วยงาน/งาน
นโยบายและแผน 

7. คณาจารย์ขาดความรู้
ความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน 

7. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการทําวิจัยในชั้นเรียน 
โดยเชิญวิทยากรหรือผู้มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนจากสาขา
เศรษฐศาสตร์มาแลกเปลี่ยน
ความรู้ และยกตัวอย่าง 

- กิจกรรม การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
การทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
(อาจารย์) 

มีการจัดทํา KM ยังไม่ดําเนินการ -  คณะกรรมการการ
จัดการความรู้/ 
งานประกันฯ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           90 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

8. ในปีการศึกษา 2556 
สัมฤทธิผลของนิสิตที่จบ
ปริญญาเอกไม่เป็นไปตาม
แผน  

8. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการสําเร็จของนิสิต
ระดับปริญญาเอกเพื่อหา
มาตรการแก้ไขให้ได้ตาม
แผน 

- - - - - - - 

9. จํานวนบทความ
ตีพิมพ์ของนิสิตปริญญา
โท ในวารสารระดับ
นานาชาติมีน้อย 

9. เร่งส่งเสริมการตีพิมพ์
บทความของนิสิตปริญญาโท 
ในวารสารระดับนานาชาติให้
มากขึ้นโดยให้รางวัลกับนิสิต
ที่สามารถตีพิมพ์ได้ตาม
เป้าหมาย 

- - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. คณะให้ความสําคัญกับ
กิจกรรมความ สัมพันธ์กับ
ศิษย์ค่อนข้างน้อย โดย 
เฉพาะการให้ความรู้กับ
ศิษย์เก่ายังไม่เป็นรูปธรรม 
ที่ชัดเจน ขาดการกําหนด
กลุ่ม เป้าหมายเป็นศิษย์
เก่า 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่าให้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารกับศิษย์
เก่าให้มากขึ้น เช่น การเพิ่ม
ตําแหน่งนายกสมาคมศิษย์
เก่าเป็นกรรมการคณะเพื่อ
เพิ่มช่องทาง การสื่อสารและ
สร้างความร่วมมือกับศิษย์
อย่างเป็นรูปธรรม 

- สื่อสารให้
ผู้รับผิดชอบการจัด
โครงการสัมมนา
วิชาการ ควรระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ศิษย์เก่าไว้ใน
โครงการสัมมนาที่
จัดด้วย 

- 
มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Brown Bag 
Seminar ผ่านทาง 
facebook ศิษย์เก่า

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

1. เชิญศิษยเ์ก่ามาสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนและการทํางานใน
โครงการสานสัมพันธ์ของภาควิชา 
ศกท. 

 250,000 ภาควิชา 

2. ขาดกลไกในการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต แม้
จะมีแผนส่งเสริมกิจกรรม
นิสิตแต่มิได้แยกแยะให้
สอดคล้องกับกรอบ

2. ควรจัดทําแผนส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต โดยคํานึงถึง
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและสร้าง
ความสมดุลของกิจกรรมใน

ทบทวนการจัดทํา
แผนการพัฒนานิสิตที่มี
ความสอดคล้องทั้ง
ทางด้านกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ, IDKU , ECONKU 

กิจกรรม จัดประชุม
ร่วมระหว่าง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ 

มีการดําเนินการ
จัดทํารายละเอียด
ของกลไกการ
ประเมินแผนการ
พัฒนานิสิต 

ยังไม่ดําเนินการ   หน่วยกิจการนิสิต/ 
งานประกันคุณภาพฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิข้อใดให้
ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถประเมิน
ผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
และไม่สามารถนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตได้ 

แต่ละด้านให้เหมาะสมตามที่
คณะตั้งเป้าหมายตาม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ให้ครบถ้วน 

ทั้งในระดับคณะและ
ภาควิชา 

คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านการ
พัฒนานิสิตเพื่อ
พิจารณาแนวทางใน
การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผนงาน 
 

3. ระบบให้คําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 
ไม่พบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ทํา
หน้าที่ดังกล่าวในระดับ
คณะ จึงไม่เห็น
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

3. ควรดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือคณะกรรมการ
อื่นที่ทําหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้
ดําเนินการได้ครบถ้วน 
รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการนํา
ข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้คําปรึกษาที่
ดีขึ้น 

มอบให้คณะกรรมการ
การศึกษาคณะฯ ทํา
หน้าที่ดูแลระบบแลกลไก
การให้คําปรึกษาวิชาการ
ในระดับคณะ ส่วน
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ให้ดําเนินการ
ในระดับภาควิชา ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับนิสิต
โดยตรงและให้ภาควิชา 

1. จัดทําบันทึกเสนอ
ภาควิชาพิจารณาใน
การนําผลการประเมิน
การเรียนการสอน 
ประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษา จากระบบ
ประเมินออนไลน์ ของ 
มก. มาพัฒนาปรับปรุง
ระบบกลไกอาจารย์ที่
ปรึกษาของภาควิชา 

มีรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับ
ภาควิชาภาควิชา 

การติดตามความก้าวหน้าของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี ชี้แจงระบบการเรียน
และตอบปัญหาด้านการเรียน 
รวมทั้งการอบรมเรื่องการประพฤติ
ของนิสิต ปีละ 2 ครั้ง (ศกท) 
    มีการจัดกิจกรรมนิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีในภาคต้น
และภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

ขอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน ด้วย จาก 
ทั้ง 3 ภาควิชา 

308,000  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ภาควิชา/ 
คณะกรรมการ
การศึกษาคณะฯ 

4. การนําข้อเสนอ แนะ
จากการประเมินระบบให้
คําปรึกษามาแก้ไข
ปรับปรุงไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินผลดังกล่าว 

 สรุปผลการดําเนินงานเข้า
ที่ประชุมภาควิชา และ
นําเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาคณะ เพื่อนํา
ข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้
คําปรึกษาที่ดีขึ้นต่อไป 

2. นําข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
ระบบให้คําปรึกษา
มาแก้ไขปรับปรุงไม่
สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้
จากการประเมินผล
ดังกล่าว 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

5. พื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ของนิสิตจํากัดและคับแคบ 

4. ควรพิจารณาจัดหาพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรมนิสิตให้มากขึ้น 
เพื่อให้นิสิตสามารถมีพื้นที่ใน
การทํากิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย 
 

อยู่ระหว่างการเสนอแบบ
ต่อมหาวิทยาลัยในการ
จัดสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

- มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ
กายภาพในวาระที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการอาคาร
เอนกประสงค์ 

จัดหาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนิสิตให้
มากขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถมีพื้นที่ใน
การทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย 

  คณะกรรมการ
กายภาพ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อหา
ลําดับการแข่งขันและคู่เทียบ
ที่เหมาะสมและสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ “...องค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์สู่สากล…” 

- - - - - - - 

1. การประเมินประสิทธิผล
ของการสนับสนุนงานวิจัย
และเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. ควรมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการสนับสนุน
งานวิจัย และเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ประเมินติดตามการทํางานกับ
เครือข่าย 

ดําเนินการประเมิน
ประสิทธิผลของการวิจัย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของแผนการ
วิจัย บรรลุตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 50 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
งานนโยบายและแผน 

2. ระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

2. ควรทบทวนระบบและ
กลไก การรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนกลไกใน
การคัดเลือก หรือส่งเสริมใน
การขอจดสิทธิบัตร โดย
จัดเป็นรวมศูนย์ตามรูปแบบ

ศูนย์วิจัยฯ ดําเนินการ
จัดทํากลไกที่แสดง
ขั้นตอน การคัดสรร 
วิเคราะห์ และสิทธิบัตร 
ในระดับคณะ ที่เชื่อมโยง
กับมหาวิทยาลัย 

การประชุมจัดทํา
ขั้นตอนการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์ 
และการขอสิทธิบัตร 
ในระดับคณะ 

ขั้นตอนการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์ 
และการขอสิทธิบัตร 
ในระดับคณะ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้
ดําเนินการประสานกับ สํานักงาน
บริการวิชาการ เพื่อช่วยดําเนินการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ให้บริการ
ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา การ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
เอกสารยื่นขอรับความคุ้มครองต่อ  

50 - ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ของ Best Practice ใน
องค์ประกอบที่ 9 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา การ
ติดตามแก้ไขจนถึงขั้นตอนรับจด
ทะเบียน การดําเนินการในการ
รักษาสิทธิ์รายปีตลอดอายุความ
คุ้มครอง การเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยี การทําบันทึกข้อตกลง 
และการจัดการสิทธิประโยชน์ที่
ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้แก่ ระเบียบว่า
ด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จาก
งานวิจัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551  

3. แนวโน้มของงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ไม่
สม่ําเสมอ 

3. ควรให้ความสําคัญและ
สนับสนุนงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

จัดทํา/หาแบบฟอร์มการ
นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับผู้ทําวิจัย 
เพื่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลงนามการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

- มีเอกสารยืนยันการ
นําไปใช้ประโยชน์ 

มีการสนับสนุนให้มีการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย โดยทางศูนย์วิจัยฯ 
ดําเนินการทําหนังสือรับรองการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
ส่งถึงหน่วยงานผู้รับบริการหลังจาก
โครงการฯ ดําเนินการเสร็จสิ้น 

50 - ศูนย์วิจัยฯ 

 4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ด้านงานวิจัยให้สะท้อน
สมรรถนะหลักของคณะ และ
พัฒนาตัวชี้วัดตอบสนอง

กําหนดนโยบายและจัดทํา 
Action Plan ด้านการ
วิจัย ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  

จัดทํา Action Plan 
ด้านการวิจัย 

มี Action Plan ด้าน
การวิจัย 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 50 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ศูนย์วิจัยฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

วิสัยทัศน์ และทวนสอบหาจุด
บอดของแผนเพื่อให้มั่นใจว่า
แผนจะบรรลุความสําเร็จ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ขาดความชัดเจนของ
การบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1. ควรกําหนดความชัดเจน 
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่  
1) บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด ในแต่ละ
ภาควิชาให้ชัดเจนและ
ดําเนินการให้ครบ
องค์ประกอบทุกด้าน  
และ 2) บูรณาการกับการวิจัย 
โดยกําหนดแผนงานวิจัย 
โครงการ วิจัยที่สอดคล้องกับ
การบริการวิชาการให้ชัดเจน
ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

กําหนดการนําโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมมา
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และการวิจัย ในแผน
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 
 

จัดทํา Action Plan 
ด้านการบริการ
วิชาการ 

มี Action Plan ด้าน
การบริการวิชาการ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 50 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. วิธีการประเมินผล
ความพึงพอใจของแต่ ละ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่ได้ดําเนินการ
ไม่สามารถใช้วัดผลสําเร็จ
ของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
ในภาพรวมของแผน
ประจําปีของคณะ 

2. ควรประเมินผลสําเร็จ
ของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ภาพรวมของแผนประจําปี
ไม่ใช่ผลการประเมินความ
พึงพอใจของโครงการย่อยๆ 

ดําเนินการประเมินผล
สําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่
สังคมในภาพรวมของ
แผนงานบริการวิชาการ 
ประจําปี และยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม การ
ประเมินผลตาม
แผนกลยุทธ์ 

มีรายงานสรุปแผน
กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2557 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 50 - รองคณดีฝ่ายวิจัย/ 
งานนโยบายและแผน 

3. ควรจัดการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนตามนิยามของ สมศ. 

มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - มีการจัดโครงการ เช่น 
1. จัดโครงการอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับสูง (ศกท) 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบัน
วิชาการด้านสหกณ์ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะกา
รบริหรสหกรณ์ หลักสูตรการ
จัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการ
บริหารสกรณ์ 
     ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2557  
2.โครงการเตรียมความพร้อม
สําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
ประจําปี 2557  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และ
พยากรณ์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา  
 

 
 

 4. ควรถ่ายทอดความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการแก่
สังคม แก่บุคลากรภายใน
คณะทั้ง นิสิต คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
และมีปฏิสัมพันธ์กัน และ
เป็นไปเพื่อการหาแนว

มีการจัดกิจกรรมเสวนา
วิชาการ และศุกร์เสวนา 
อย่างต่อเนื่อง 

- - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ ได้
จัดกิจกรรมเสวนาพารู้ โดยมี
อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม  
มีการจัด Brown Bag Seminar 
จํานวน 6 ครั้ง 
1. 15 ส.ค.57 
2. 20 ส.ค.57 
3. 26 ก.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 

22,018.60 

30,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบัน
วิชาการด้านสหกณ์ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           96 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ทางการจัดทํา KM 
 

4. 23 ม.ค.58 
5. 6 มี.ค. 58 
6. 8 พ.ค.58   

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ขาดการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูร
ณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

1. ควรประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปีตาม

แผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนประจําปี

ให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

ของตัวชี้วัดที่คณะกําหนด 

รวมทั้งประเมิน ผล

ความสําเร็จของการบูรณา

การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 

- กิจกรรม การ
ประเมินผลตาม
แผนกลยุทธ์ 

มีรายงานสรุปแผน
กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2557 

มีการสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง ร้อย
ละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุ ร้อยละ 76.92  

100  รองคณบดีฝ่ายย
กิจการนิสิต/ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ/ 
งานนโยบายและแผน 

 2. ควรประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการ สาย

สนับสนุนวิชาการ เข้าร่วม

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้มากขึ้น 

- - - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม email  
มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

- - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
ภาควิชา/ 
ศูนย์วิจัยฯ/สถาบัน
วิชาการด้านสหกณ์/
ศูนย์บัณฑิตฯ/ 
สํานักงานเลขาฯ/ 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. การดําเนินการจัด 
การความรู้ (KM) ของ
คณะยังอาศัยโครงการ /
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ภายในคณะ (ภาควิชา /
สถาบัน) และขาดการ
ติดตามผลการดําเนิน 
การให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ตามเกณฑ์ข้อ 4 
และ ข้อ 5 

1. ควรเน้นการดําเนิน การ
จัดการความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคณะโดยตรง 
และมีการติดตามการ
ดําเนินการให้ครบถ้วนตาม
กระบวนการจัดการความรู้ 

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสร้างระบบและ
กลไกในการพิจารณา
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่
จะนํามาใช้ใน
กระบวนการ KM  

โครงการรางวัล
คุณภาพ  
หรือ การรณรงค์
ส่งเสริมและการ
ประกวดการพัฒนา
งานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี 

มีผลงานอย่างน้อย 1  
รางวัล 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะ
เศรษฐศาสตร์ได้กําหนดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรของ
คณะมีส่วนดําเนินการเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดย
โครงการคลอบคลุมตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยเป็น
อย่างน้อย ในปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการ
เขียน มคอ.3 และมคอ.5 สําหรับ
คณาจารย์ และ มารู้จัก EdPEx กัน
เถอะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานก็มีการ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ภารกิจ  

  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 

2. ขาดการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ของคณะไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุง 

2. ควรให้ความสําคัญในการ
นําผลประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ของคณะไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ประชุมทบทวนผลการ
ประเมินเพื่อนํามาแก้ไข
ปรับปรุง 

มีการประชุม
ทบทวนผลการ
ประเมินเพื่อนํามา
แก้ไขปรับปรุง 

อย่างน้อย 1 ครั้ง หน่วยสารสนเทศ ยังไม่มีการนําผล
การประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ
เนื่องจากระบบสารสนเทศ(บน 
website) ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ/หน่วย
สารสนเทศ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร์                                           98 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3. การดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นที่ได้ดําเนินการยัง
ไม่ครบถ้วน และไม่
ต่อเนื่อง 

3. ควรดําเนินการระบบ
บริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วน
และต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงควรดําเนนิการ
ติดตามงานตามปฏิทิน
การดําเนินงาน อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

ดําเนินการติดตาม
งานตามปฏิทินการ
ดําเนินงานตามแผน
ความเสี่ยงฯ 

มีการดําเนินการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการ
ติดตามแผนความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณ 2557 และรายงานผล
การติดตามเสนอมหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2557 จํานวน 3 
แผน 6 มาตรการ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้เสร็จสิ้นทั้ง 3 แผน  4 
มาตรการ ยังคงเหลือ 2 อีก
มาตรการ คือ 1) การปรับปรุง
หลักสูตรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินการอยู่แล้ว แต่ช่วงเวลาของ
การสํารวจไม่อยู่ในช่วงเวลา และ 
2) การปรับเวลาการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  ทาง
คณะกรรมการขอให้ถอนเรื่องออก
เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําลังปรับ
เวลาการเปิดเรียนตาม AEC 

  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคณะฯ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
1. ไม่พบหลักฐานการนํา
รายงานทางการเงินของ
คณะไปนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

1. ผู้บริหารควรมีการติดตาม
และเร่งรัดให้มีการนํา
รายงานทางการเงินที่ทํา
อย่างเป็นระบบเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

ติดตามให้มีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะทุกไตรมาส 

การรายงานข้อมูล
ทางการเงินต่อที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะทุกไตร
มาส 

มีการรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกไตรมาส 

มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 

  รองคณบดีฝ่าย
การเงิน/ 
งานการเงินฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อรับทราบถึงสมรรถนะ
ทางการเงินของคณะ และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการนําไป ใช้ในการ
ปรับปรุง และแก้ไข ให้เกิด
ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในช่วงถัดไป 

 2. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (ฉบับร่าง) ของ
คณะเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง 
ตามกระบวนการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ฉบับล่าสุด 

คณะทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน(ฉบับร่าง) 
ของคณะให้สอดคล้อง  
กับแผนยุทธศาสตร์ 
2557-2565 

จัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และ 
Action Plan ให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 2557-
2565 

มีการดําเนินการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

ยังไม่ดําเนินการ   รองคณบดีฝ่าย
การเงิน/ 
งานการเงินฯ/  
งานนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
1. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงผลการประกัน
คุณภาพกับประสิทธิผล
ของแผนกลยุทธ์ไม่
ครอบคลุม 

1. ควรประเมินตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์มิใช่จํานวน
โครงการ 

กําหนดตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน
ประจําปี ให้ชัดเจน 

กิจกรรม การ
ประเมิน ผลตาม
แผนกลยุทธ์ 

มีรายงานสรุปแผน
กลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ 2557 

มีสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 

100  รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต/ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ/ 
งานนโยบายและแผน 

2. การค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีและการนําไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีที่
ค้นพบไปสู่การปฏิบตัิทั่วทั้ง
องค์กร และควรมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในเชิงของ
ต้นทุนและรอบระยะ เวลา

จัดทําโครงการประกวด
ผลงานคุณภาพ เพื่อให้
รางวัลด้าน การปรับปรุง
กระบวนงาน การลด
ขั้นตอน แนวปฏิบัติที่ดี ใน
การปฏิบัติงาน และกําหนด 

โครงการประกวด
ผลงานคุณภาพ 
(โครงการเดียวกับ 
องค์ประกอบที่7) 

1. หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการ 

2. มีผลงานส่งเข้า
ประกวดอย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 
ผลงาน 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์
และวิธีดําเนินงาน โดยจะ
กําหนดให้ทุกหน่วยงานส่งผลงาน
ประกวดอย่างน้อย 1 ผลงาน 

  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/ 
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ/ 
งานประกันคุณภาพฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.  
งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ในการให้บริการหรือรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการของการให้
รางวัล 

3. ระบบจัดเก็บข้อมูล
และการเชื่อมโยงเพื่อใช้
ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานยังไม่ชัดเจน 

3. ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และมีการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานเพื่อให้
ผู้บริหารพร้อมใช้การกํากับ 
และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

กําหนดให้มีการดําเนิน 
การติดตามจัดเก็บข้อมูล
เป็นรายไตรมาส และ
รายงานผลการดําเนิน 
งานตามตัวบ่งชี้ เสนอ
คณะกรรมการประจํา
คณะรอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

กิจกรรม รายงานผล
การดําเนินงานตาม   
ตัวบ่งชี้ เสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

ปีละ 2 ครั้ง มีรายงานผลการดําเนินงานตาม   
ตัวบ่งชี้ อย่างน้อย 2 ครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ 

  งานประกันคุณภาพฯ 

4. ควรเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง และยก 
ตัวอย่างโครงการบริการ
วิชา การในรายงานการ
ประเมินตนเอง อย่างเป็น
ระบบเพื่อก่อให้เกิดความ
ชัดเจนในสิ่งที่คณะ
ประเมินตนเองได้เขา้ใจที่
ง่ายขึ้นไม่สับสน 

 ปรับปรุงการเขียนรายงาน 
และยกตัวอย่างให้
สอดคล้องกันในแต่ละ
เกณฑ์ของตัวบ่งชี ้

- - มอบผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปรับปรุง
การเขียนรายงาน และยกตัวอย่าง
ให้สอดคล้องกันในแต่ละเกณฑ์ของ
ตัวบ่งชี้ 

- - ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

5. การคัดเลือกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพมาให้สัมภาษณ์
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับไม่
ครอบคลุม 

4. ควรให้ความสําคัญใน
การคัดเลือกบุคคลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
คณะที่มาให้สัมภาษณ์ให้
ครบถ้วน และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม 

- - - - - - งานประกันคุณภาพฯ 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

 รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 
คําอธิบาย 
F = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลท่ีระบบ sum up | S = sum up รวม/คํานวณอัตโนมัติโดยระบบ 
 

# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

1 จํานวน
หลักสูตร 

(7) 

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทัง้หมด เดิม 13 13   F 
2  -ระดับปริญญาตรี เดิม 5 5   F 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   F   F 
4  -ระดับปริญญาโท เดิม 6 6   F 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง เดิม   F   F 
6  -ระดับปริญญาเอก เดิม 2 2   F 
7  -จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด เดิม   F   F 
8 จํานวน

หลักสูตร 
นอกที่ต้ัง 

(6) 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง เดิม 0 0   F 
9  -ระดับปริญญาตรี เดิม 0 0   F 
10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   F   F 
11  -ระดับปริญญาโท เดิม 0 0   F 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง เดิม   F   F 
13  -ระดับปริญญาเอก เดิม 0 0   F 
14 จํานวน

นักศึกษา 
(6) 

จํานวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา เดิม 4408 C F C 
15  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี เดิม 3569 C F C 
16  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม 0 C F C 
17  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท เดิม 805 C F C 
18  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม 0 C F C 
19  -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  เดิม 34 C F C 
20 จํานวน

อาจารย์
จําแนก
ตาม

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
และ

คุณวุฒิ
การศึกษา 

(20) 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

เดิม 121 C F C 

21  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C F C 

22  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม 32 C F C 

23  -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

เดิม 89 C F C 

24 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เดิม F C F C 
25  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
เดิม 0 C F C 

26  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ เดิม 13 C F C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
27  -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
เดิม 37 C F C 

28 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

เดิม 35 C F C 

29  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C F C 

30  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 6 C F C 

31  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 29 C F C 

32 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

เดิม 33 C F C 

33  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C F C 

34  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 12 C F C 

35  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 21 C F C 

36 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

เดิม 3 C F C 

37  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C F C 

38  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 1 C F C 

39  -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 2 C F C 

40 คุณวุฒิ
อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร 

(12) 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ใหม่ S 121 S   
41  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ S 0 S   
42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่ S   S   
43  -ระดับปริญญาโท ใหม่ S 32 S   
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง ใหม่ S   S   
45  -ระดับปริญญาเอก ใหม่ S 89 S   
46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนง่ทาง

วิชาการ 
ใหม่ S 71 S   

47  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ S 0 S   
48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่ S   S   
49  -ระดับปริญญาโท ใหม่ S 19 S   
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง ใหม่ S   S   
51  -ระดับปริญญาเอก 

 
ใหม่ S 52 S   
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

52 ผลงาน
ทาง

วิชาการ
ของ

อาจารย์
ประจํา
หลักสูตร 

(20) 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ใหม่ 91 91 F   

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่ 35 35 F   

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ใหม่ 22 22 F   

55  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ 0 0 F   
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่ 0 0 F   

57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม่ 4 4 F   

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่ 17 17 F   

59  -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F   F   
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่ F   F   

61  -ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ 

ใหม่ 13 13 F   

62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

ใหม่ F   F   

63  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่ 2   F   

64  -ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา

ใหม่ F   F   
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

65  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่ 0 0 F   

66  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ 0 0 F   
67  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ 0 0 F   
68  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใหม่ 0 0 F   

69  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ใหม่ 0 0 F   

70  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

ใหม่ 0 0 F   

71  -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ใหม่ F   F   

72 การมีงาน
ทําของ
บัณฑิต 
(11) 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  เดิม 745 C F C 
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมี

งานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 
เดิม 697 C F C 

74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปีหลัง
สําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม 513 C F C 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 

เดิม 25 C F C 

76 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

เดิม 15 C F C 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองท่ีมี
รายได้ประจําอยู่แล้ว 

เดิม F C F C 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เดิม 95 C F C 
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท เดิม 1 C F C 
80 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร เดิม 2 C F C 
81 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
เดิม 18338.37 C F C 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม ๕) 

เดิม 4.16 C F C 

83 ผลงาน
ทาง

วิชาการ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ใหม่ F C F C 

84  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

เดิม F C F C 

85  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เดิม F C F C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

86 ระดับ
ปริญญา
โท (16) 

 -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

เดิม F C F C 

87  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ F C F C 
88  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่ F C F C 

89  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

ใหม่ F C F C 

90  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่ F C F C 

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F C F C 
92  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่ F C F C 

93  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ F C F C 
94  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ F C F C 
95  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
เดิม F C F C 

96  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม F C F C 

97  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

เดิม F C F C 

98  -จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม F C F C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

99 ผลงาน
ทาง

วิชาการ
ของ

ผู้สําเร็จ
การศึกษา
ระดับ

ปริญญา
เอก (15) 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เดิม F C F C 

100  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เดิม F C F C 

101  -จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

เดิม F C F C 

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ F C F C 
103  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่ F C F C 

104  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

ใหม่ F C F C 

105  -จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่ F C F C 

106  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ F C F C 
107  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่ F C F C 

108  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ F C F C 
109  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ F C F C 
110  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
เดิม F C F C 

111  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม F C F C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

112  -จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

เดิม F C F C 

113  -จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม F C F C 

114 นักศึกษา 
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

(7) 

จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม 3,360.58 3360.58   F 
115  -ระดับอนุปริญญา เดิม   F   F 
116  -ระดับปริญญาตรี เดิม 2,358.45 2358.45   F 
117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   F   F 
118  -ระดับปริญญาโท เดิม 533.57 533.57   F 
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง เดิม   F   F 
120  -ระดับปริญญาเอก เดิม 23.17 23.17F   F 
121 จํานวน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย 

(24) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน 

เดิม 8,428,550 8428550   F 

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 8,428,550 8428550   F 
125 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 
เดิม 115,156,200 115156200   F 

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 115,156,200 115156200   F 
129 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
เดิม 113 113   F 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 113 113   F 
133 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
เดิม 2 2   F 

134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 2 2   F 
137 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ เดิม 8 8   F 
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 8 8   F 
141 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ เดิม 0 0   F 
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   F   F 
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   F   F 
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม 0 0   F 
145 จํานวน

ผลงาน
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

ใหม่ 91 91   F 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

146 ทาง
วิชาการ
ของ

อาจารย์
ประจํา
และ

นักวิจัย 
(73) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่ 35 35   F 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 35 35   F 
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นบัแต่วันที่ออกประกาศ 

ใหม่ 22 22   F 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 22 22   F 
154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่ 0 0   F 
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่ 0 0   F 

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม่ 4 4   F 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 4 4   F 
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

ใหม่ 17 17   F 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน รายการ 
เดิม/
ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 17 17   F 
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่ 0 0   F 
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่ 0 0   F 

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
178 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดําเนินการ 
ใหม่ 13 13   F 

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 13 13   F 
182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ

จดทะเบียน 
ใหม่ 0 0   F 

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
186 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่ 2 2   F 

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 2 2   F 
190 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลัก 

เกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่ 0 0   F 

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
194 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่ 0 0   F 

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
198 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่ 0 0   F 
199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
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200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
202 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่ 0 0   F 
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
206 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใหม่ 0 0   F 

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
210 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ใหม่ 0 0   F 
211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
214 จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ใหม่ 0 0   F 
215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   F   F 
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   F   F 
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่ 0 0   F 
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 คณะกรรมการชดุต่างๆ ของคณะวิชา 
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