
ผลการปฏิบัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562)

วนัจันทร์ที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 7 อาคารปฏิบตัิการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

“เทีย่งวนั
บอกกล่าว
เล่าสู่กนัฟัง”

โครงการสานสัมพนัธ์และ
ส่ือสารข้อมูลของบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร์



ผลการปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์
(ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562)

1. ด้านประกนัคุณภาพ
2. ด้านบริหาร
3. ด้านวจิัย
4. ด้านวชิาการ
5. ด้านกจิการนิสิต
6. ด้านการเงินและบัญชี
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ด้านประกนัคุณภาพ



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
❖ คณะเศรษฐศาสตร์ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561

ระหว่างวนัที ่2-15 กรกฎาคม 2562  ซ่ึงมีผลการประเมินทั้ง 13 หลกัสูตร ดังนี้
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EEBA

4



❖ ตรวจสอบการรายงานผลการประเมินฯ  ในระบบ CHE QA Online
❖ ส่งรายงานผลการประเมินฯ ให้แก่ หลกัสูตร และส านักงานประกนัคุณภาพ มก.
❖ รวบรวบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ และแผนพฒันาปรับปรุงฯ ของหลกัสูตร เสนอให้

คณะกรรมการการศึกษาคณะ พจิารณาให้ความเห็นเพ่ือการปรับปรุงในภาพรวมของคณะเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาให้ความเห็นชอบ

❖ รวบรวม มคอ.7
❖ ตดิตามและตรวจสอบข้อมูล ในระบบ QAIS
❖ ก าหนดส่งรายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 สิงหาคม 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
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การด าเนินงาน EdPEx

❖ประชุมร่วมกบัทมีทีป่รึกษา EdPEx มก. 
เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าตามแผนพฒันาปรับปรุง เม่ือวนัที ่28 มิถุนายน 2562 โดยทมีที่
ปรึกษาด าเนินการตดิตามผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุง (Improvement Plan) จากการ
ติดตามฯ คร้ังที่ 1 โดยมีแผนการปรับปรุงจ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ 

o ประเมินความพงึพอใจและไม่พงึพอใจของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ  (หมวด 3) 
o ปรับปรุงระบบการจดัการสถานการณ์ภยัพบิัต ิ(หมวด 6)
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การด าเนินงาน EdPEx (ต่อ)
1. จากการเขยีนรายงานใน OP หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 กระบวนการ  ทีป่รึกษาฯ มี
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

2. จากการเทียบคะแนนพบว่า คณะ ฯ มีหมวดที่ท าได้ด ีคือ หมวด 1, 2 และ 4 โดยหมวด 3, 
5 และ 6 ควรมีแผนพฒันาปรับปรุงแก้ไข 

และทมีทีป่รึกษาจะมาตดิตามคร้ังที่ 3 ในเดือนกนัยายน 2562  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงฯ คร้ังที ่2 และแนวทางการด าเนินงานในหมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด 5 
บุคลากร

❖ ก าลงัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการเขยีนรายงานตามค าแนะน าของทมีทีป่รึกษา
❖ เข้าอบรม EdPEx หมวด 6 กระบวนการ และหมวด 3 ลูกค้า 
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ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

• รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 
2562 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ

ตัวช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ
ตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์ทีบ่รรลุเป้าหมาย 14 42.42 %
ตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 19 57.58 %
ตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์ทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย - -

รวมตัวช้ีวดั 33 100 %

ตัวช้ีวดัของแผนปฏิบตัิงานประจ าปี จ านวน ร้อยละ
ตัวช้ีวดัของแผนปฏิบตัิงานทีบ่รรลุเป้าหมาย 23 36.51 %
ตัวช้ีวดัของแผนปฏิบตัิงานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 39 61.90 %
ตัวช้ีวดัของแผนปฏิบตัิงานทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย 1 1.59 %

รวมตัวช้ีวดั 63 100 %
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั
❖ ผลการด าเนินงานตัวช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา ปีงบประมาณ และปีปฏิทนิ 2561

บรรลุเป้าหมาย
(13, 56.52%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ
(7, 30.43%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย
(3, 13.04%)

หมายเหตุ: (จ านวนตวัช้ีวดั ,ร้อยละ)

ตวัช้ีวดัของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ร้อยละ

ทีบ่รรลุเป้าหมาย 13 56.52 %
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 7 30.44 %
ทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย 3 13.04 %

รวมตวัช้ีวดั 23 100 %
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั
❖ ผลการด าเนินงานตัวช้ีวดัตามประเด็นแผนยุทธศาสตร์

บรรลุเป้าหมาย, 
(1, 33.33%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
(2, 66.67%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย, (0, 0%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การส่งเสริมการใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการพฒันา
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  (ด้านการบริการวชิาการ)

บรรลุเป้าหมาย, 
(3, 42.86%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
(2, 28.57%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย, 
(2, 28.57%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันางานวจัิยสู่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ  (ด้านการวจัิย)

บรรลุเป้าหมาย, 
(6, 85.71%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ, (0, 0%)
ไม่บรรลุเป้าหมาย, 

(1, 14.29%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาของนิสิตและอาจารย์สู่ความเป็น
เลศิทางวิชาการในระดับสากล   (ด้านวิชาการ) 

บรรลเุป้าหมาย
(3, 50%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ
( 3, 50%)

ไม่บรรลเุป้าหมาย, (0, 0%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  การเพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ตามภารกจิ และการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยัง่ยืน 

(ด้านการบริหารจัดการ) 

หมายเหตุ: (จ านวนตวัช้ีวดั ,ร้อยละ)
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การประกวดผลงานรางวลัคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประเภทที ่4 การพฒันาปรับปรุงกระบวนงาน

❖ก าหนดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2562  
❖มีผลงานส่งเข้าประกวด จ านวน 5 ผลงาน
❖และจัดเวทีให้มีการน าเสนอผลงาน เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม EC 5628 เวลา 9.00-12.00 น.

11



12

การจัดท า Infographic เพ่ือการประชาสัมพนัธ์

• ได้จดัท า Infographic เพ่ือประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลและเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ภายในคณะ



การด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง (KM สารสนเทศ และการประเมินผู้บริหาร)
❖ จัดกจิกรรม KM เร่ือง วธีิการเขียนผลงานเพ่ือประกวดรางวลัคุณภาพ ประเภทที ่4 การพฒันาปรับปรุง

กระบวนงาน
❖ จัดกจิกรรม KM เร่ือง ท าอย่างไรสู่ความเป็นเลศิของส านักงานเลขานุการ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง (4 คร้ัง)
❖ ด าเนินการจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ (SSR) ปีการศึกษา 2561
❖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท ากระบวนงานของส านักงานเลขานุการ
❖ ประสานงานการจัดซ้ืออุปกรณ์ Asset point 26 จุด (อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือ)
❖ ด าเนินการต่อสัญญา License โปรแกรม Eview
❖ อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561
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การจัดท า Econ Newsletter
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ด้านบริหาร
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งานนโยบายและแผน
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1. การประ เมินความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการทีม่ีต่อการให้บริการของส านักงานเลขานุการ

2. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
3. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 

2562-2565
4. การได้รับรางวัลระดับชมเชย  จากการประกวดรางวัล

คุณภาพโครงการรางวัล คุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทที่ 4 : การพฒันาปรับปรุง
กระบวนงาน 4.2 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน เร่ือง 
การตดิตามข้อมูลตามแผนปฏิบัตงิาน



งานบริหารและธุรการ (โครงการพฒันาบุคลากร)
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1. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  เม่ือวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562

2. การจัดโครงการสัมมาทิฏ ฐิ บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะฯ ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่
25-27 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวดัสุราษฏร์ธานี



งานบริหารและธุรการ (โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม)
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1. โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562” ในระหว่างเดือนเมษายน –พฤษภาคม 
2562 ณ บริเวณโถงช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

2. โครงการ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 
พรรษา ในวันศุกร์ที่  26 กรกฎาคม 2562 ณ 
บริ เวณโถง ช้ัน  2  อาคารปฏิบัติ ก าร  คณะ
เศรษฐศาสตร์



งานบริหารและธุรการ (โครงการที่จะด าเนินการในเดือนกนัยายน)
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โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปี 2562
ระหว่างวนัที่ 15-16 กนัยายน  2562 ณ จังหวดันครราชสีมา

โครงการพฒันาบุคลากร

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการงานแสดงกตเวทติาจิต “แสดสนนนทรี 62” ในวนัพฤหัสบดทีี ่
26 กนัยายน 2562 ณ ห้อง EC 5205 ช้ัน 2อาคารปฏิบัตกิาร คณะเศรษฐศาสตร์
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1. การจัดโครงการฝึกอบรมงานป้องกนัระงับอคัคภีัยและภัยพบิัติ 
ซ้อมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ

งานพสัดุ อาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ

เม่ือวนัพธุที ่12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
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2. การปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์

หน้าอาคาร 1
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หลงัอาคาร 1

Before

After

Before

After
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หลงัอาคาร 2
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หน้าห้องน ้าลานแสดสนอาคาร 5

Before After

Before

After
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3. การปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ (Phase 1) หน้าอาคาร 1 (ก าลงัด าเนินการ)
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4. การย้ายป้ายคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าอาคาร 1
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(ร่าง) โครงการปรับปรุงและต่อเตมิห้องสมุดพทิยาลงกรณ (Phase 2)
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5. ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ 

คณะได้ด าเนินการติดต่อบริษัทผู้ดูแล
ระบบและได้แก้ไขระบบให้ใช้งานได้ โดย
บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขและทดสอบการ
ใช้งาน ตั้ งแต่วันที่  10 กรกฎาคม 2562
และคณะได้เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลับมาใช้ระบบจองห้องเรียนออนไลน์ได้
ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา



29

6. การจัดท า Line@ คณะเศรษฐศาสตร์
เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารข่าวสารของคณะฯ

@economicsku

Account name: คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

จ านวนเพ่ือนในไลน์@ ปัจจุบัน 1,361 คน 
ข้อมูล ณ วนัที ่17 สิงหาคม 2562
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ด้านวจิัย



การจัดท า Book of Abstracts

31

1

http://eco.ku.ac.th/2019/Abstract.pdf หรือ 
http://caer.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=477&lang=th

หนังสือรวบรวมบทคดัย่องานวจิยัของ
คณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
(เฉพาะทุนวจิยัจากภายใน) ปี 2557-2560



การจัดท าโครงการวจิัย “บทบาทด้านการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ภายใต้ เกษตรศาสตร์สร้างคน พฒันาชาติ ยั่งยืน”

32

2

อยู่ระหว่างการรวบรวมแบบสอบถาม 
เพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูล



1. อาหารและเทคโนโลยี
2. การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและส่ิงแวดล้อม
3. สังคมผู้สูงวยัและสังคมไทยในศตวรรษที ่21
4. ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกนัของรายได้
5. เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 

งานวจิัย คณะเศรษฐศาสตร์ 5 ธีม

33

3



การจัดท าวดิทีศัน์เผยแพร่ผลงานวจิัยทีโ่ดดเด่นของอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์

34

4

https://www.youtube.com/watch?v=jsaUWgtRu6A
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การรวบรวมรายช่ือวารสารต่างประเทศ ทางด้าน Economics 
ในฐาน Scopus (Q1-Q4) และรายช่ือวารสารในประเทศ ในฐาน TCI

5

ศูนย์วจิัยฯ ด าเนินการจัดส่งรายช่ือวารสารดังกล่าวถึงภาควชิา 
และประชาสัมพนัธ์ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของศูนย์วจิัยฯ 
http://caer.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=579&lang=th



ด้านวชิาการ

36
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 การบริหาร & พฒันาหลกัสูตร
 หลกัสูตร double 
degree

double degree ระหว่าง ศศ มก. กบั Montpellier SupAgo (เศรษฐศาสตร์
เกษตรฯ เป็นเจ้าภาพ) ได้ผ่านความเห็นชอบทั้ง 2 หน่วยงาน

 โครงการแลกเปลีย่น
นิสิต (Mobility Student)

มกีารนิสิต ป. โท เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ มก. ไปแลกเปลีย่นที ่Montpellier 
SupAgo จ านวน 3 คน

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ
ศาสตร์แห่งแผ่นดนิเพ่ือการพฒันา
ทีย่ัง่ยืน (หลกัสูตรกลางของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์)

ภาคต้น 2562 เปิดสอนวชิาเศรษฐศาสตร์การจัดการ 01681312 ใน
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติศาสตร์แห่ง  แผ่นดนิเพ่ือการพฒันาที่
ยัง่ยืน (หลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) โดยมผู้ีเรียน 68 
คน เป็นนักเรียน จบ ม.6 – ผู้ทีท่ างานแล้วมาศึกษาต่อ อายุ 18 – 51 ปี

 กจิกรรมแนะน า
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

กจิกรรมแนะน าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ณ โรงสาธิต มศว.ประสาน
มติร 18 สิงหาคม 2562 ออกบูธแนะน าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตร
แก่นักเรียนโรงสาธิต  มศว.ประสานมติร
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 การบริหาร & พฒันาหลกัสูตร (ต่อ)

การท าประชาสัมพนัธ์
อาจารย์แนะแนว

จะจัดให้มกีารประชาสัมพนัธ์ หลกัสูตรผ่านอาจารย์แนะแนวใน
วนัที ่11 กนัยายน 2562

 การแสดงเจตจ านงในการ
สร้างความร่วมมือกบั 
Ireland

ได้มกีารแสดงเจตจ านง (LOI) ทีจ่ะสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในประเทศ Ireland 
เพ่ือการท า Mobility Student/ joint research internships or cooperative 
education/short-term student study programs / field study trips

การท าประชาสัมพนัธ์
ส าหรับนักเรียนจีนจากยูนาน

มกีารท าส่ือประชาสัมพนัธ์เพ่ือไปเข้าร่วม Yunnan Around Asia International 
Education Center ทีจ่ัดในประเทศจนี และจะจัด Open house ส าหรับนักเรียนมธัยม
ปลายจากมณฑลยูนาน จ านวน 130 คน ในวนัที ่22 สิงหาคมนีท้ีจ่ะเข้ามาเยีย่มชมคณะฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ส่งผู้แทนหลกัสูตรร่วมโครงการ 4 คณะน าร่องในการกรอกข้อมูล มคอ.ออนไลน์ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยมกีารอบรมและกรอกข้อมูลทุกวนัองัคารและพฤหัสบดเีพ่ือจะได้ทดลอง

ใช้ข้อมูลประกอบการประกนัคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2562 
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 Online education

 e-courseware
คณะฯ จะด าเนินการจัดท าตารางเพ่ือให้คณาจารย์ทีส่นใจจัดท า 
course onlineจัดท าวดีทิศัน์เพ่ือเผยแพร่ online เพ่ือให้นิสิตได
ทบทวนในรายวชิาน้ัน

ส่งเสริมนวตักรรมในการเรียนการสอน
คณะฯ ได้รับความร่วมมือในการจัดท า course online โครงการเรียน
ล่วงหน้าวชิา 01119362 เศรษฐกจิการเกษตรโลกและไทย

 ประชุมวชิาการ
ส าหรับบัณฑิตศึกษา 5
สถาบัน

จัดประชุมวชิาการส าหรับนิสิต ป โท เพ่ือน าเสนอ IS และ Thesis 
ของนิสิตร่วมกนัระหว่าง 5 สถาบัน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563

 การพฒันานิสิตและสร้างความเข้มแขง็สู่ความเป็นเลศิทางวชิาการ+สากล
 จัด สัมนาระหว่าง
นิสิตและคณาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก กบั
Kyoto University

จัดให้มี seminar ระหว่างนิสิตและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มก 
กบั Kyoto University เดือนธันวาคม 2562
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ส่ือประชาสัมพนัธ์ที่ส่งไปประเทศจีน
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โครงการให้ทุนการศึกษาผู้ทีผ่่านการคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี
(QECON) ปีการศึกษา  2562 

มีผู้สมัครเข้าโครงการ TCAS รอบที ่1 จ านวน 168 คน 
มาเข้าค่าย YEC ได้ตามเง่ือนไขการรับ 30 คน 
และผ่านการสัมภาษณ์ 15 คน 
มีนักเรียนยืนยนัสิทธ์ิเข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 9 คน 

โดยมีนักเรียนผ่านการพจิารณารับทุนการศึกษานีจ้ านวน 1 คน 
ได้แก่ นางสาวธารีรัตน์ อนิฉาย 
รหัสนิสิต 6210700047 สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  



ด้านกจิการนิสิต

42
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โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต 
การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ Microsoft Access 

1

จัดเม่ือวนัที ่18, 19 และ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์

เพ่ือพฒันานิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานของโปรแกรม และสามารถน าความรู้
ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

นิสิตเข้าร่วมจ านวน 30 คน
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โครงการเตรียมความพร้อมในการท างาน 
ภายใต้หัวข้อ “บุคลกิภาพทีด่ ี(Smart Personality) กญุแจสู่ความส าเร็จในการท างาน”

2

จัดเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

เพ่ือให้นิสิตสามารถพฒันาบุคลกิภาพของตัวเอง และมีความพร้อมและความม่ันใจในการสัมภาษณ์งาน 
นิสิตช้ันปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมจ านวน 32 คน 
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โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 25613

จัดเม่ือวนัศุกร์ที ่3 พฤษภาคม 2562
ณ โรงละครส านักพพิธิภัณฑ์และวฒันธรรมการเกษตร 

เพ่ือเป็นการให้แนวทางที่ดีและมีคุณค่าแก่นิสิตซ่ึงใกล้จะจบการศึกษาได้น าไปใช้ และเป็นโอกาสในการกล่าว
ค าอ าลาคณาจารย์ อีกทั้งในส่วนของคณะฯ เอง กจ็ะได้แสดงความยินดีกับนิสิตที่ตั้งใจพากเพียรเรียนมาเป็น
เวลา 4 ปี จนใกล้จะจบการศึกษา และเพ่ือความใกล้ชิดกันระหว่างคณาจารย์กับนิสิตในโอกาสสุดท้ายที่นิสิต
จะได้ใช้ชีวติในมหาวิทยาลยัด้วย โดยมีนิสิตช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ 257 คน
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โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 4

จัดเม่ือวนัที ่14 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารจักรพนัธ์เพญ็ศิริ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เพ่ือแสดงความยินดี และต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่ชีวิต
การศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ มก. รวมทั้งได้แนะน า
ให้นิสิตใหม่ได้รู้จักหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ภาควิชา 
คณาจารย์ ตลอดจนระบบการจัดการเรียนการสอน

โดยมีนิสิตช้ันปีที่ 1 เข้าร่วมงาน 1,004 คน
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ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ
เศรษฐศาสต ร์ฯ 
มอบทุนการศึกษา
ให้นิสิตรุ่นน้อง

5
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ด้านการเงินและบัญชี
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แนวทางปฏิบัตงิานด้านการเงนิ การบัญชี และพสัดุ ของคณะเศรษฐศาสตร์1
งานการเงิน

1. การขออนุมัตเิบิกจ่ายกจิกรรมต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้ทนัก่อนการปิดงบประมาณ ปี 2562
2. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ต้องด าเนินการตามแนวทางตามมติที่ประชุมคร้ัง

ก่อน (เม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
3. การตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงินต่าง ๆ สัญญาเงินยืมต้องส่งใช้เงินยืมให้แล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ 2562
4. การจดัเกบ็เอกสารทางการเงนิต่าง ๆ ต้องจดัเป็นหมวดหมู่เรียบร้อย พร้อมน าออกมาใช้งาน

ได้ทันที เม่ือมีการเรียกตรวจสอบเอกสารทางการเงนิ
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งานบัญชี
1. การลงรายการและการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ยอดในบัญชีไม่ตรงกนั ณ วันส้ินเดือนน้ัน หน่วยงาน

ควรท าการบันทึกบัญชีให้ตรงกัน และให้ทันภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กองคลังก าหนด (ทุกวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป)

2. หน่วยงานควรตรวจสอบรายการต่าง ๆ ก่อนการบันทึกบัญชี เพ่ือลดการแก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาด
ในระบบ ERP

3. หน่วยงานต้องจัดท าและส่งรายงานการกระทบยอดเงินคงเหลือ และงบการเงินรายเดือนส่งให้กับคณะ 
และกองคลงัภายในระยะเวลาที่ก าหนด

4. การจัดท างบการเงินของโครงการพเิศษต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบประจ าปี
5. การจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย พร้อมน าออกมาใช้งานได้ทันที เม่ือมี

การเรียกตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
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งานพสัดุ

1. การปฏิบัตติามระเบียบพสัดุ เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง
การขออนุมัติ การจดัซ้ือ/จดัจ้าง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

2. การตรวจนับสต๊อกและรายงานวัสดุคงเหลือประจ าปี ทุกหน่วยงานต้องพร้อมรับการตรวจ
ประจ าปี

3. การจัดท าเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ทุกหน่วยงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ และพร้อมรับการ
ตรวจสอบประจ าปี

4. หน่วยงานควรมีการตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ทีเ่ส่ือมสภาพทุกปี พร้อมหาวธีิการด าเนินการ
กบัครุภณัฑ์ทีเ่ส่ือมสภาพ
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คณบด…ี
บอกกล่าว



“เที่ยงวนั
บอกกล่าว
เล่าสู่กนัฟัง”

ขอบคุณค่ะ/ครับ

โครงการสานสัมพนัธ์และส่ือสารข้อมูลของ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์


