
ผลการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2561 – มนีาคม 2562)

วนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 7 อาคารปฏิบติัการ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
“เทีย่งวนั
บอกกล่าว

เล่าสู่กนัฟัง”

โครงการสานสัมพนัธ์และ
ส่ือสารข้อมูลของบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์



ผลการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562)

1. ด้านการบริหาร

2. ด้านวชิาการ

3. ด้านกจิการนิสิต

4. ด้านวจิยั (และประกนัคุณภาพ)

5. ด้านประกนัคุณภาพ

6. ด้านการเงนิและบัญชี
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ด้านการบริหาร
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สรุปงานบริหาร 
ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 62



แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดงัน้ี

ฝ่ายอาคารเเละสถานท่ี

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายอ่ืนๆ



ฝ่ายอาคารเเละสถานท่ี

• ปรับปรุงตน้ไมบ้างส่วน ภายในอาคารปฏิบติัการ คณะเศรษฐศาสตร์

• ปรับปรุงตน้ไม ้บริเวณพ้ืนท่ีอาคาร 2

• ทาํการสาํรวจเเละจดัทาํแผนปรับปรุงดา้นกายภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
การปรับปรุงเพ่ิมหอ้งเรียนขนาดเลก็

• จดัเตรียมแผนการซอ้มอคัคีภยัและแผน่ดินไหว

















ฝ่ายอาคารเเละสถานท่ี

• อยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุง พ้ืนท่ีหนา้อาคาร 1

• อยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุง หอ้งเรียน ติดโทรทศัน์เพ่ิมเติม

• กิจกรรม 5ส. สาํนกังานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

• อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงระบบ KM ของคณะใหเ้ช่ือมโยงกบั การประกนั
คุณภาพการศึกษา และการบริหารความเส่ียง ภายใตโ้ครงการ Integrated KM-
QC-Risk Magt. 



ฝ่ายบุคคล

• รวบรวมสอบถามปัญหาการดาํเนินการดา้น KPI และอยูร่ะหวา่งการสรุป
ปัญหาเพ่ือนดัประชุม

• อยูร่ะหวา่งดาํเนินการประกาศคดัเลือกหวัหนา้ สาํนกังานเลขานุการคณะ
เศรษฐศาสตร์

• อยูร่ะหวา่งดาํเนินการคดัเลือกคณะกรรมการประเมินผูบ้ริหาร คณะ
เศรษฐศาสตร์

• อยูร่ะหวา่งดาํเนินการคดัเลือกผูแ้ทนในสภาพนกังาน ท่ีมาจากคณะ
เศรษฐศาสตร์

• ดาํเนินการจดัสมัมาทิฐิสาํนกังานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ประจาํปี
งบประมาณ 2562



ฝ่ายแผนงาน

• อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างสาํนกังานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

• อยูร่ะหวา่งการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลคณะเศรษฐศาสตร์

• อยูร่ะหวา่งทบทวนแผนภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจาํปี
งบประมาณ 2563

• ดาํเนินการจดัทาํแผนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการ
เรียนการสอนและการวจิยั



ฝ่ายอ่ืนๆ

• ดาํเนินการจดัสมัมนาสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปรับปรุงทาํเนียบบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
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การพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซต์คณะเศรษฐศาสตร์และหน่วยงานย่อย
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การจัดทาํ

ใบมอบหมายงาน (JA)

การจัดทาํ JA รอบเดอืน 

มกราคม-มถุินายน 2562

การปรับปรุง

กายภาพคณะฯ
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สนามหญ้า หน้าอาคาร 1 

(อยู่ระหว่างการดาํเนินงาน)



ด้านวชิาการ
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ยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์คุณภาพ&พฒันาประสิทธิภาพทางวชิาการ 
• การพฒันาหลกัสูตร 

• วจัิยสถาบันเพือ่การสนับสนุนการ

พฒันาทางวชิาการ

การบริหาร&พฒันา  

หลกัสูตร

• Real Time education (Tele edu)

• online education

• e-courseware                             

ส่งเสริมนวตักรรมใน

การเรียนการสอน

• สนับสนุนการเรียนผ่านกจิกรรมทางวชิาการ เช่น การจัดทาํโครงการ

• สนับสนุนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

• โครงการ Sara-D Econ

• สนับสนุนทุน/จัดทาํโครงการ SMART ECON (แข่งขันทางวชิาการ)

พฒันาศักยภาพนิสิต

ให้เป็นผู้รู้คดิประยุกต์ได้

• ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรเพือ่หาผู้สนใจ

• โครงการ Q-ECON KU (ป.ตรี)แนะแนวอาจารย ์Road ShowQ-Econ Camp (ทดสอบทางวชิาการ)

การรับนิสิตที่สนใจ&

มีคุณภาพ

• การสนับสนุนพฒันาแลกเปลีย่นบุคลากรกบัหน่วยงาน ทีม่ี MOU

• การสร้างระบบ/กลไกเพือ่การขอตําแหน่งทางวชิาการ (สายอาจารย์)ตําแหน่งงานสายสนับสนุน

• การสนับสนุนการทาํโครงการวจัิยร่วมกบัอาจารย์ของนิสิต 

การทาํวทิยานิพนธ์ร่วมกบัโครงการ/คณาจารย์    ทาํPublicationของนิสิตในระดับชาติและนานาชาติ

สร้างความเข้มแขง็

ของคณะสู่ความเป็น

เลศิทางวชิาการ+สากล
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 หลกัสูตร double 

degree
มีการจัดทําร่าง MOU ระหว่าง ศศ มก. กบั Montpellier SupAgo

(เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ เป็นเจ้าภาพ)

มีการจัดทําการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร ระหว่าง ศศ กบั วศิวะ ระดบั 

ป. ตรี วศิวะ และ ป. โทเศรษฐศาสตร์ พฤศจิกายน 2561

 โครงการ

แลกเปลีย่นนิสิต

(Mobility Student)

มีการแลกเปลีย่นนิสิตระหว่าง ศศ มก. กบั Montpellier SupAgo

(ระดบั ป. โท เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ) 

 การเรียนแบบ

สะสมหรือทาํเป็น non

degree

มีการจัดทําชุดโครงการภายใต้ “ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ”
สิงหาคม 2561

 การวจิัยสถาบนั

ระดบัคณะ

มีการจัดทําร่างแบบสอบถามนิสิตเร่ืองหลกัสูตรและรายวชิาที่สอน 
เมษายน 2562

การบริหาร&พฒันาหลกัสูตร
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 Online education

 e-courseware
อยู่ในระหว่างดําเนินการประสานงานอาจารย์

ประจําวชิาเพือ่จัดทาํ

ส่งเสริมนวตักรรมในการเรียนการสอน

อยู่ในระหว่างดําเนินการ
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 โครงการ Sara-

D Econ เผยแพร่ทาง 

TV ภายในคณะ

เร่ืองที ่1 21st Century Skill มกราคม 2562

 สนับสนุนทุน/จัดทาํ

โครงการ SMART ECON 

(แข่งขันทางวชิาการ)

มจีัดทาํการแข่งขันทางวชิาการผ่าน โครงการ Q-Econ

เพือ่หาคนทีต้่องการเรียนและเก่ง มกราคม 2562

พฒันาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้รู้คดิประยุกต์ได้

เร่ืองที ่2 Information for economist กุมภาพนัธ์ 2562

เร่ืองที ่3 Plastic waste มนีาคม 2562
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 โครงการ Q-ECON 

KU (ป.ตรี)

แนะแนวอาจารย์ สิงหาคม 2561

Road Show กนัยายน 2561

Q-Econ Camp (ทดสอบทางวชิาการ) มกราคม 2562

การรับนิสิตทีส่นใจ&มคุีณภาพ
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Workshop ระหว่างคณะ

เศรษฐศาสตร์ มก กบั Kyoto 

University

การสนับสนุนให้คณาจารย์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มก

กบั Kyoto University ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั

เพือ่สร้างความร่วมมือทางวชิาการในอนาคต มีนาคม 2562

 สร้างความเข้มแขง็ของคณะสู่ความเป็นเลศิทาง

วชิาการ+สากล

เพือ่สร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในเร่ือง

งานวจิัย การจัดสัมมนา และการแลกเปลีย่นนิสิต
มีนาคม 2562

 จัดทาํ MOU ระหว่างคณะ

เศรษฐศาสตร์ มก กบั Kyoto 

University
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ด้านกจิการนิสิต
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วนัที ่13 พฤศจิกายน 2561

จัดโดยงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

วตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ในการทาํขนม

ไทย และเพื่อเป็นการสืบสานกระบวนการ และวิธีการ

ให้กับคนรุ่นใหม่ และยังถือว่าเป็นการจัดโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลกัสูตรอกีด้วย 

มีนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรทีมี่ความสนใจเข้าอบรม

ศึกษาวธีิการทาํขนมไทย จํานวน 60 คน

1 โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม กจิกรรมเรียนรู้การทาํขนมไทย “ขนมตะโก้แห้วและขนมตะโก้เผอืก”
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วนัที ่11-13 มกราคม 2562

จัดโดยงานบริการการศึกษา ร่วมกบัสโมสรนิสิต 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทดสอบความสามารถทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงโครงการนี้เป็นส่วนหน่ึงในการคัดเลือก

นักเรียนมัธยมที่ มีความสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ TCAS1 

โครงการช้างเผอืก ภายใต้โครงการ Q-Econ KU

มีนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการ 106 คน 

2 โครงการค่ายนักคดิเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ คร้ังที่ 12 (Y.E.C.#12) ภายใต้โครงการ QEcon KU
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วนัที ่18 มกราคม 2562

จัดโดยคณะกรรมการกจิการนิสิต งานบริการการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ผู้สนใจได้

พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 

นอกเหนือไปจากห้องเรียน และเพื่อคัดเลือกนิสิตเป็น

ตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ในการแข่งขันตอบปัญหาทาง

เศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาต่อไป 

มีนิสิตสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจํานวน 16 ทมีๆ ละ 3 คน

3 โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2561
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วนัที ่14-15 กมุภาพนัธ์ 2562

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 

วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการมีงานทําให้กับผู้ว่างงาน และ

ว่าที่บัณฑิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได้มีโอกาสพบปะ

ผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดี ระหว่างผู้ประกอบการ ตัวแทนจัดงาน และคณะ

เศรษฐศาสตร

มีผู้ประกอบการเข้ามารับสมัครงาน จํานวน 50 บริษัท

4 โครงการส่งเสริมการมีงานทาํ Econ Job Fair ประจาํปีการศึกษา 2561
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วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2562

จัดโดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ตัวแทนนิสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนัดับที ่1 ทมีนิสิตประกอบด้วย

นายปวริศ ปิยะจิตเมตตา 

นายปวเรศ ปิยจิตเมตตา 

นายทกัษ์ดนัย นาคา

โดยมี ดร.พุฒิพฒัน์ ทววีชิรพฒัน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทมี

5 คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 จากการแข่งขนัตอบปัญหาและ

นําเสนอบทความวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2561



36

วนัที ่21-28 มีนาคม 2562

จัดโดยงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้

ความเข้าใจในการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนําความรู้ที่ได้

ไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัด

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ภาคปกติและภาคพเิศษ)

มีนิสิตเข้าอบรมกลุ่มละ 40 คน รวม 80 คน

6 โครงการส่งเสริมพฒันาความรู้ด้านคอมพวิเตอร์สําหรับนิสิต 

การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ Microsoft Excel
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วนัที ่27 มีนาคม 2562

จัดโดยงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตช้ันปีที่ 3 และ 4 ได้รับ

ความรู้เกีย่วกบัการเตรียมตัวสอบวดัระดับมาตรฐาน

ภาษาองักฤษ TOEIC และพฒันาทกัษะในการสอบวัดระดับ

มาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC

โดยได้รับความร่วมมือจากนายกันตภณ ยิ่งสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU70) เป็น

วทิยากร

มีนิสิตช้ันปีที ่3 และช้ันปีที ่4 เข้าอบรมจํานวน 68 คน

7 โครงการอบรมเพือ่เตรียมสอบ TOEIC สําหรับนิสิตช้ันปีที ่3 และ 4 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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ด้านวจิัย (และประกนัคุณภาพ)



ด้านงานวจัิย/วารสาร

39

ความคบืหน้างานวจัิย บทบาทด้านการศึกษา

ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ภายใต้ 

“เกษตรศาสตร์ สร้างคน พฒันาชาติ อย่างยัง่ยนื” 

 อยู่ในขั้นตอนจะทาํ Pre-test

 พฒันาเคร่ืองมือ

1
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ความคบืหน้างานวจัิย 5 Theme

 ส่งจดหมายขอติดตามงานวจัิยตามประเด็น

มุ่งเป้าของคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่

คณะกรรมการการพจิารณาการให้ทุนวจัิย

ตามประเด็นมุ่งเป้าของคณะเศรษฐศาสตร์ 

พจิารณาให้ปรับแก้ไขโครงร่าง

2 การประชุมทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังที ่57

 มบีทความทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์ มานําเสนอ

ทั้งหมด 19 บทความ

 มกีารจัดปาฐกถาพเิศษ “Social Business in The 

Digitized World” โดย Professor Muhammad 

Yunus, Founder of Grameen Bank, 2006 Nobel 

Laureate

3
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ความคบืหน้าวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 ปีที ่25 ฉบับที ่1 (มิถุนายน 2561) จัดพมิพ์แล้ว

 ปีที ่25 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2561) อยู่ระหว่างการจัดพมิพ์

 ปีที ่26 ฉบับที ่1 (มิถุนายน 2562) Upload Abstract จํานวน 1 เร่ือง 

 มีการส่งวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ไปประชาสัมพนัธ์ ไปยงัคณะเศรษฐศาสตร์

ของมหาวทิยาลยัต่างๆ จํานวน 30 แห่ง

4
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ออกสํารวจชุมชน ท้องถ่ิน ตําบล อาํเภอ 

จังหวดั มีปัญหาเร่งด่วนอะไรบ้าง หากตรงกบั

ความสามารถของคณะฯ หรือมหาวทิยาลยั แจ้ง

คณบดี และเตรียมประสานงานลงพืน้ทีเ่พือ่ให้

คาํปรึกษา อบรม ฯลฯ

แจ้งเจ้าหน้าทีศู่นย์วจัิยฯ เตรียมความพร้อมใน

การให้บริการทางวชิาการ 

1 2

แผนงาน

ด้านงานวจัิยและการบริการชุมชน
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ด้านการประกนัคุณภาพ

• กาํหนดตวัช้ีวดั 

 ทางด้านยุทธศาสตร์ จํานวน 37 ตวัช้ีวดั

 EdPEx 45 ตวัช้ีวดั

 ประจําปี 57 ตวัช้ีวดั 
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ด้านประกนัคุณภาพ



EdPEx

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2560 เสนอมหาวทิยาลยั   
(พฤศจกิายน)

รับข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) ผลการดาํเนินงาน ปี
การศึกษา 2560 จากทมีทีป่รึกษา EdPEx ของ มก. เมื่อ
วนัที ่4 มกราคม 2562 และจดัทาํแผนปรับปรุง 
(Improvement Plan)

45



รางวลัคุณภาพ
จัดทาํโครงการรางวลัคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2561 (EQI Award คร้ังที ่4) และได้
มอบรางวลั ประเภทที ่1, 2 และ 3 ไปแล้วเม่ือวนัที่
23 ธันวาคม 2561 และเตรียมดําเนินงาน EQI Award 
ประเภทที่ 4 การพฒันาปรับปรุงกระบวนงาน

46



เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ

 รวบรวมและปรับปรุงตวัช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ. 2562-2565 และตามเกณฑ์ EdPEx 

 ประสานงานเพือ่เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2561

- กาํหนดวนัประเมินฯ - กรรมการประเมินฯ

 ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ ติดตามคร้ังที ่1 รอบ 4 และ 6 เดือน (ตุลาคม 2561-
มีนาคม 2562)

 จัดทาํปฏิทนิการติดตามผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัและแผนงาน

 จัดทาํแบบเกบ็ข้อมูลพืน้ฐาน ด้วย Google Drive สําหรับการปฏิบัติงานประจํา (ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
วชิาการ การพฒันานิสิต การวจัิย การบริการวชิาการ การพฒันาบุคลากร MOU และนิสิตแลกเปลีย่น เป็น
ต้น) เพือ่ใช้ในรายงานผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัทีค่ณะกาํหนด  ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ร่วมกนัทั้งในระดับหน่วยงานและคณะ

47



ประชาสัมพนัธ์กจิกรรม

โครงการรางวลัคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 (EQI Award คร้ังที่ 4)

ประเภทที่ 4 การพฒันาปรับปรุงกระบวนงาน

48



ปฏิทนิการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัและแผนงาน

รายการ กาํหนดเวลา

หน่วยงานและผู้รับผดิชอบจัดเกบ็และบันทกึข้อมูลการผลติบัณฑิต งานวจิัย และบริการวชิาการ 

1. ในระบบ QAIS พร้อมประสานเจ้าของฐานข้อมูล (ส่วนกลาง มก.) แก้ไขให้ถูกต้องตรงกนั

2. ใน Google Drive ของคณะ ช่ือโฟล์เดอร์ 11 แบบเกบ็ข้อมูลพืน้ฐาน ตามพนัธกจิด้านต่างๆ 

เพือ่รวบรวมผลการดําเนินงานนําไปสรุปผลตามตวัช้ีวดัต่อไป

ภายในสัปดาห์ที ่1

ของทุกเดอืน

งานประกนัคุณภาพฯ และงานนโยบาลและแผน รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัตงิานประจําปีตามตัวช้ีวดั (สกอ. และ EdPEx)

ภายในสัปดาห์ที ่2

ของทุกเดอืน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และตามตวับ่งช้ี เสนอเข้าทีป่ระชุม

คณะกรรมการประจําคณะพจิารณา 

ภายในสัปดาห์ที ่3

ของทุกเดอืน
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กรอกข้อมูลงานประจาํ 
https://drive.google.com/drive/folders/1xbRjU1nIcXJ0CAl0Kle_mNmaM2OB58gD

50

https://drive.google.com/drive/folders/1xbRjU1nIcXJ0CAl0Kle_mNmaM2OB58gD
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ด้านการเงนิและบัญชี



คณะเศรษฐศาสตร์กาํลงัดาํเนินการปรับปรุงทางบัญชีกบัโครงการพเิศษ

ต่างๆ ของคณะ เพือ่ให้คณะมบัีญชีเงนิทดลองจ่ายเพยีงบัญชีเดยีว โดยจะ

ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

52

ดาํเนินการทางด้านการเงนิและบัญชีในแต่ละวนั1

2
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คณบด…ี

บอกกล่าว



การพฒันาศักยภาพอาจารย์เพือ่เข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ

54

 มุ่งเน้นให้อาจารย์ทีป่ฏิบัตงิานครบ 5 ปี (หลงัจากพ้นทดลองงาน) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 

และยงัไม่ได้ยืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ เร่งดาํเนินการเพือ่เข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ

มหาวทิยาลยัจงึได้จดัโครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์เพือ่เข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ

การจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562

การจดั Workshop เพือ่เตรียมบทความวจิยัตพีมิพ์ในวารสาร 

ระหว่างวนัที ่27-29 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงจะจดัลกัษณะกลุ่มพีเ่ลีย้ง เพือ่ให้คาํแนะนําและ

ตดิตามผล



การพฒันาพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุนเพือ่เลือ่นเข้าสู่ตาํแหน่งทีสู่งขึน้

55

ตามข้อบังคบั มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลยัของ มก. 

พ.ศ. 2558 ประกาศ 30 ต.ค. 2558 

พนักงานมหาวทิยาลยัอาจถูกเลกิจ้างได้ หากอยู่ในเงือ่นไขอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น

กลุ่มวชิาชีพและกลุ่มอาํนวยการ: 

ระดับปฏิบัติการ ภายใน 7 ปี นับตั้งแต่วนัทีด่ํารงตําแหน่ง หากไม่สามารถเลือ่นขึน้สู่ระดับชํานาญการได้ ให้

ปฏิบัติงานต่ออกี 2 ปี โดยไม่มีสิทธ์ิได้รับการพจิารณาเลือ่นค่าจ้าง และเม่ือครบ 9 ปี แล้วไม่สามารถเลือ่นขึน้สู่

ระดับชํานาญการได้ อาจถูกเลกิจ้างได้

ระดับชํานาญการ ทุก 5 ปี นับตั้งแต่วนัทีด่าํรงตาํแหน่ง หากไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน หรือผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ

สังเคราะห์ หรือบทความทางวชิาการ จํานวน 1 ช้ิน อาจถูกเลกิจ้างได้



การพฒันาพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุนเพือ่เลือ่นเข้าสู่ตาํแหน่งทีสู่งขึน้ (ต่อ)

56

ประกาศ มก. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการเข้าสู่ตาํแหน่งระดบัชํานาญงาน ชํานาญการ ของพนักงาน

มหาวทิยาลยั กลุ่มบริการ กลุ่มอาํนวยการ และกลุ่มวชิาชีพ ประกาศ ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2561

เช่น

ระยะเวลาปฏิบัตงิานในตาํแหน่งตามที่กาํหนด:

กลุ่มอาํนวยการและกลุ่มวชิาชีพ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ไม่น้อยกว่า 2 ปี

การกาํหนดคุณสมบัตสํิาหรับการเลือ่นเข้าสู่ตาํแหน่งทีสู่งขึน้ พจิารณาจาก……



ตามทีค่ณะเศรษฐศาสตร์มมีาตรการ/นโยบาย

การลดการเปิดไฟส่องสว่างทีไ่ม่จาํเป็น 

การใช้ห้องเรียนภายในคณะ ฯลฯ

ส่งผลให้คณะเศรษฐศาสตร์

สามารถประหยดังบประมาณลดลงได้เป็นจาํนวนมาก
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“เทีย่งวนั
บอกกล่าว
เล่าสู่กนัฟัง”

ขอบคุณค่ะ/ครับ

โครงการสานสัมพนัธ์และส่ือสารข้อมูลของ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
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