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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตรประจําป 2553 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะเศรษฐศาสตร ระหวางวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 

พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

  สําหรับผลการประเมินฯ พบวา คณะเศรษฐศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 9 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.46 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต พบวา มีผลประเมินในแตละประเด็น คือ ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี 
ดานกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยู
ในระดับดี 
 คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบคณุภาพ 50 ตัวบงชี้  

ที่มหาวทิยาลยักําหนด รายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการ
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน - 2.00 2.00 2.00 พอใช 

2 การเรียนการสอน 2.00 2.80 2.40 2.43 ดี 

3 การพฒันานิสิต - 2.00 - 2.00 พอใช 

4 การวิจยั 2.67 3.00 2.20 2.50 ดี 

5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.33 2.78 ดีมาก 

8 การเงนิและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 2.00 3.00 2.33 ดี 

เฉลี่ยรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 2.50 2.68 2.44 2.56  
ผลประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 2 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง และใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหคณะเศรษฐศาสตรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ดังนี้  
 
ภาพรวม 
จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรเปนที่ตองการของผูเรียน และมกีารบริหารจัดการที่ดีจนสามารถพฒันาคณะไปสูองคกรที่มี

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

2. คณาจารยประจํามีคุณวฒุสูิงจํานวนมาก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา และการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในทุกระดับ ทําใหมีเครือขาย 

3. มีความรวมมอืดานวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนรายวิชา / อาจารย / นิสิตกับ

มหาวิทยาลยัในตางประเทศจํานวนมาก 

4. มีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตจาํนวนมาก 

5. มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค โดยมีศูนยวจิัย

เศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

6. มีสถาบนัวิชาการดานสหกรณซึ่งมีจุดเดน และมีชื่อเสียงในดานการบรกิารวิชาการ รวมทัง้เปนแหลง

ฝกประสบการณวิชาชพีใหกบันิสิต 

7. มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานโดยกลไกการ

ประชุมของคณะกรรมการชดุตางๆ และมกีารสื่อสารการประชุมคณะกรรมการประจําคณะผานระบบ 

e-office 

8. ผูบริหารและบคุลากรมีความรูความเขาใจ และเหน็ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพที่มีผล

เชื่อมโยงตอการวางแผนในการพัฒนางานดานตางๆ รวมถงึแผนอัตรากําลงั และสงผลไปถึงการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การตีพมิพผลงานวิชาการของนิสิต 

9. นิสิตมีความประทับใจ และเชื่อมั่นในศกัยภาพของอาจารยทั้งในเชงิวิชาการ และวิชาชีพ โดยผาน

กระบวนการเรยีนการสอนที่เนนการวิเคราะห การคนควาดวยตนเอง และเหน็วาไดรับองคความรูที่ดี

จากหลักสูตร 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารยประจาํมีตําแหนงทางวชิาการจํานวนนอย 

2. ในหลายโครงการที่มกีารประเมินผลการดาํเนนิงานยังขาดการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้กาํหนดกลไก และมาตรการเพื่อกระตุน และสราง

แรงจูงใจใหอาจารยรุนใหมทาํงานวิจัย เพื่อนําผลงานมาเสนอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหสามารถตรวจสอบได 
3. ควรมีการติดตามประเมนิผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และนําผลการประเมินมาพฒันาระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

4. ควรประเมินระดับความสาํเร็จของแผนยุทธศาสตรในรอบปที่ประเมนิ เพื่อใหเห็นความสาํเร็จของแผน

ตามประเด็นยทุธศาสตรของคณะ และเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจปรับแผนหรือปรับ 

กลยุทธในปตอไป 
 
แนวปฏบัิติทีดี่ 

1. รายงานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรของคณะเศรษฐศาสตร เปนตัวอยางที่ดี  

มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมทุกภาคสวน และมีขอมูลครบถวนสมบูรณ 

2. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการวิจยั และการบริการวชิาการ/วิชาชพี โดยการนําชุด

ความรูจากการวิจัยภายในชดุโครงการวิจยั “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม” นาํมาบรูณาการภายใตชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” เพื่อยกรางตนแบบหลักสตูร

บริการวิชาการ โดยสถาบนัวิชาการดานสหกรณและหนวยงานเครือขายตางๆ 

 
ประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงาน

ดานการเรียนการสอน และการวิจัย อยูในระดับดี สวนการบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก อยางไรก็ตาม ยังตองมีการปรับปรุงดานแผนงาน และการพัฒนานิสิตที่มี

ผลการประเมินในระดับพอใช โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพื่อการพัฒนา 
 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 
 คณะเศรษฐศาสตรไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา จํานวน 20 ขอ 

และไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการวิเคราะหตนเองและเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง จํานวน 14 

กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมประเด็นขอเสนอแนะทั้งหมด โดยจากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุง พบวา ดําเนินการแลว จํานวน 8 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 2 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 4

กิจกรรม ดังนี้ 
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1) จากขอเสนอแนะเรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติยังขาดความตอเนื่องเชื่อมโยง 
คณะไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรเรียบรอยแลว แตยัง

ขาดการจัดทําประชาพิจารณโดยกลุมบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียของคณะฯ 

2) จากขอเสนอแนะเรื่องกระบวนการติดตามและประเมินผลกิจกรรมนิสิตยังไมครบทุกกิจกรรม  

อีกทั้งบางกิจกรรมไมมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาใชปรับปรุงการดําเนินงาน คณะได

วางแนวทางการดําเนินงานโดยใหนิสิตที่ทํากิจกรรมทุกกิจกรรมมีการประเมินผลและสงใหคณะ

ภายใน 2 สัปดาห หลังจากกิจกรรมเสร็จส้ิน โดยคณะมีนโยบายที่จะจัดหาพี่เลี้ยงนิสิต ดวยการ

ใหทุนชวยงานคณะ ซึ่งขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ 

3) จากขอเสนอแนะเรื่องนิสิตยังมีความเขาใจไมถูกตองในวัฒนธรรม และวินัยในการแตงกาย ทําให

ยากตอการบังคับใชกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะไดมีแนวทางในการปรับปรุงโดยจะจัด

โครงการรณรงคการแตงกายของนิสิต ซึ่งขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ 

4) จากขอเสนอแนะใหสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความกาวหนาตามสายงานอยางเปน
รูปธรรม คณะจะจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ 

 
ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร 

คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ/

ประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 9 คร้ัง ต้ังแตปการศึกษา 

2543 (1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2544) จนถึงปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 

พฤษภาคม 2552) ซึ่งผลการประเมินฯ คร้ังลาสุดเมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2552 พบวา มีการดําเนินงาน

ตามดัชนีประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 42 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

3.98 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 อยูในระดับดี เชนกัน 
 
วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมนิคณุภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวตักรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมิน 
วันพธุที่ 7 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม ณ หองประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคาร

ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร 

เวลา 09.30 – 11.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะเศรษฐศาสตร    

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมชีแ้จง

วัตถุประสงค และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2553 

- ผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร รายงานผลการดําเนนิงานในรอบปการศกึษา 2552 

ดังนี ้

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบ และ 

ตัวบงชี้ประเมนิคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดาน

ปจจัยนาํเขา กระบวนการ และผลผลิต รวมทัง้ผลการประเมินตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา และมมุมองดานการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา   

3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานในอนาคต 

4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการ

ดําเนนิงานตามระบบประกนัคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิม่เติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอเนกประสงค ชัน้ 7 อาคารปฏิบัติการ 

เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) หรือกรรมการประเมินฯ  

บางทานเยี่ยมชมหนวยงานภายในแบบไมเปนทางการ 
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วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม EC 5628 

 เวลา 09.00 – 09.45 น.  

  กลุมที ่1 อาจารยที่ไมใชผูบริหารของแตละภาควิชา           จาํนวน 3 คน 

  เวลา 09.45 – 10.30 น.  

   กลุมที ่2 นิสิตปริญญาตรีคละชั้นป                                 จํานวน 4 คน 

                    และนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท 3 คน/ป.เอก 1 คน) จํานวน 4 คน 

  เวลา 10.30 – 11.15 น.  

   กลุมที ่3 ศิษยเกา (ป.ตรี 1 คน/บัณฑิตศกึษา 1 คน)  จํานวน 2 คน  

                      และผูใชบัณฑิตจากภายนอก มก.  จํานวน 2 คน 

  เวลา 11.15 – 12.00 น.   

  กลุมที ่4 บุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง  จํานวน 3 คน 

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอเนกประสงค ชัน้ 7 อาคารปฏิบัติการ 

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินตามองคประกอบที่รับผิดชอบ และ

รางจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา พรอมใหขอเสนอแนะ 
 
วันศกุรที่ 9 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ รวมกันพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพภายในของ 

คณะเศรษฐศาสตร ณ หองประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ  

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร และ

บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร รับทราบ ณ หองบรรยาย EC 5628 ชั้น 6 อาคาร

ปฏิบัติการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอเนกประสงค ชัน้ 7 อาคารปฏิบัติการ 

 
วิธีการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - 

SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะเศรษฐศาสตร ตามผล

การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐาน

เพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

เยี่ยมชม และการสัมภาษณ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑเปนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.46 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.56 อยูในระดับดีมาก  

 หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.68 อยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 อยูในระดับดี รายละเอียดสรุปได

ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 
ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน 

- - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช พอใช 

2 การเรียนการสอน 2.00 2.00 3.00 2.80 2.40 2.40 2.50 2.43 ดี ดี 

3 การพัฒนานิสิต - - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 พอใช พอใช 

4 การวิจัย 2.67 2.67 3.00 3.00 1.40 2.20 2.10 2.50 ดี ดี 

5 การบริการทางวิชาการ 

แกสังคม 

3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 ดีมาก ดีมาก 

6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.75 3.00 2.33 2.33 2.67 2.78 ดีมาก ดีมาก 

8 การเงินและงบประมาณ - - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

9 ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 

- - 2.00 2.00 3.00 3.00 2.33 2.33 ดี ดี 

ภาพรวม 2.50 2.50 2.64 2.68 2.22 2.44 2.46 2.56   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก   

 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 1 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงาน

กําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยู

ในระดับพอใช เชนเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2 



ตารางที ่2 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   2.00 2.00     

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จฯ 

ระดับ I 
 

4 4 5 5 5 5 1 1 2 2     

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตาม 

ตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ O 191 77.96% 277 80.29% 263 75.36% 263 75.36% 75.00% 80.00% 2 2 2 2     

245 345 349 349 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    9 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 10 

จุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมพบการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยทุธ แผนดําเนนิงาน และเปาหมายขององคกรกับ

ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัย 

2. จํานวนตวับงชี้การปฏิบัติงานที่กาํหนดไวในโครงการ/กจิกรรมมีมากเกินไป 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะ กับแผนพฒันา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพื่อใหผลการดําเนนิงานเปนไปตามทิศทาง เปาหมายในแผนยทุธศาสตร

ของมหาวทิยาลัย 

2. ควรทบทวนการกําหนดจาํนวนตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรมใหเหมาะสมและ
สามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง หรือควรกําหนดเปนตัวบงชี้ของแตละแผนงาน ซึง่จะทําใหคณะฯ 

ทราบระดับความสําเร็จของแผนงาน และจะใชเปนขอมลูในการปรับปรุงแผนงานตอไป 

 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 2 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการพัฒนาหลักสูตร การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

จัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอหรือปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้ง

ศักยภาพของอาจารยที่มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัย

เกื้อหนุนดานการจัดการเรียนการสอน สงผลใหมีการจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน และสงเสริมใหการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งดานความรู ความสามารถเชิงวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 

14 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.43 อยูในระดับดีเชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3 



ตารางที ่3 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    2.50 2.43     

2.1 มีระบบและกลไก

ในการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ระดับ P 7 7 7 5 7 7 3 3 3 2     

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ พบวา ยังมี 1 หลกัสูตรที่ยังไมได

ปรับปรุง คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

2.2 มีกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ   

ระดับ P 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3     

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม 
 

ระดับ P 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                     11 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.4 จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

(นับเฉพาะอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

FTES I 2,643.66 37.77 2,522.79 37.65 2,879.55 35.55 2,879.55 35.55 37.50 37.50 1 1 1 1     

อาจารย 70.00 67 81 81 

รอยละ

คลาด 
เคลื่อน 

12.77 51.07% 12.65 50.61% 10.55 42.20% 10.55 42.20% 50.00% 50.00% 

25.00 25 25 25 

2.5 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่มีวุฒิ 

ป.ตรี ป.โท  ป.เอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ป.เอก I 45.00 52.94% 50 61.73% 57 64.04% 57 64.04% 57.78% 60.00% 2 3 3 3     

อ.ทั้งหมด 85.00 81 89 89 

ป.ตรี 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0% 0 0% 0% 0% 

อ.ทั้งหมด 85.00 81 89 89 

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                     12 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.6 สัดสวนของ

อาจารยประจําที่ดํารง

ตําแหนง อ. ผศ. รศ. 

และ ศ. (นับอาจารยที่

ปฏิบัติงานจริงรวมลา

ศึกษาตอ) 

ผศ.+รศ. 

+ศ. 

I 51.00 60.00% 46 56.79% 48 53.93% 48 53.93% 63.33% 56.51% 1 1 1 1     

อ.ทั้งหมด 85.00 81 89 89 

รศ.+ศ. 23.00 27.06% 20 24.69% 21 23.60% 21 23.60% 34.44% 25.12% 

อ.ทั้งหมด 85.00 81 89 89 

*2.7 มีกระบวนการ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ P - - 4 5 4 4 - - 3 3  -  - 

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนุนใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

ขอ P 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    13  

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.9 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ O 188 74.60% 240 74.07% 238 75.80% 238 75.80% 70.00% 70.00% 2 2 2 2     

252 324 314 314 

*2.10 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

รอยละ O 174 92.55% 231 96.25% 232 97.48% 232 97.48% 96.25% 96.25% 2 2 2 2     

188 240 238 238 

*2.11 ระดับความ 

พึงพอใจของนายจางฯ 

คาเฉลี่ย O - 4.10 3.79 3.79 4.00 3.50 - 3 3 3     

2.12  รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 

5 ปที่ผานมา ทีไ่ดรับการ

ประกาศเกียรติคุณฯ 

นิสิต/ศิษยเกา 
ไดรางวัล 

O 9 0.32% 8 0.16% 10 0.16% 10 0.16% 0.25% 
 

0.20% 3 3 2 2     

นิสิต/ศิษยเกา
ทั้งหมด 

2,823 5,068 6,352 6,352 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกาที่ 

ไดรางวัลวิจัย 

3 0.39% 2 0.11% 1 0.04% 1 0.04% 

บัณฑิตศึกษา/
ศิษยเกา
ทั้งหมด 

774 1,904 2,422 2,422 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตรบัณฑิต 

ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปน

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ 

ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

รอยละ I 57 100% 57 100% 63 100% 64 98.46% 100% 100% 3 3 3 3     

57 57 63 65 

2.14 ระดับความ 

พึงพอใจของนิสิตตอ

คุณภาพการสอนของ

อาจารย และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย O 4.37 4.16 4.23 4.23 4.01 4.01 3 3 3 3     

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    15 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 16 

จุดแข็ง 
1. มีหลักสูตรเปนที่ตองการของผูเรียน และมกีารบริหารจัดการที่ดีจนสามารถพฒันาคณะไปสูองคกรที่มี

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

2. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทีเ่สริมสรางการเรียนรูของผูเรียนทีห่ลากหลาย สนับสนนุการ

พัฒนาหลักสตูรไปสูระดับนานาชาต ิ

3. คณาจารยประจํามีคุณวฒุสูิงจํานวนมาก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

4. มีความรวมมอืดานวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนรายวิชา / อาจารย / นิสิตกับ

มหาวิทยาลยัในตางประเทศจํานวนมาก 

5. มีการวิเคราะหหลกัสูตร และจัดทําวิจัยสถาบันที่สมบูรณ สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหกับหนวยงานอืน่ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารยประจาํมีตําแหนงทางวชิาการจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกการสนับสนนุ และมาตรการกระตุน และสรางแรงจูงใจใหอาจารยรุนใหมทํางานวิจยั เพื่อ

นําผลงานมาเสนอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามความตองการของผูใช
บัณฑิต ในดาน ความใฝรู และสามารถนําความรูมาประยุกตกับงานที่ทํา 

 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม การมีระบบ

อาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแก

นิสิต ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยูในระดับพอใช เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4 



ตารางที ่4 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต    2.00 2.00     

3.1 มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา   

ระดับ P 6 
 

6 6 6 7 7 1 1 1 1     

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่ครบถวน

และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค 

ระดับ P 4 
 

3 4 4 4 4 3 2 3 3     

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา   

ระดับ P 3 
 

3 3 3 3 3 2 2 2 2     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       17 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 18 

จุดแข็ง 
1. มีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตจาํนวนมาก และเปดโอกาสใหนิสิตไดมี

ประสบการณจริง 

2. มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตอยางครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของนิสิตทีพ่ึงประสงค 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังขาดการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา 

2. ไมพบโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาวชิาชพีใหแกศิษยเกา 

3. โครงการพัฒนานิสิตบางโครงการยังไมไดดําเนินการประเมินผลโครงการ หรือบางโครงการที่มีการ
ประเมินแตไมไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการที่จัดในปตอไป 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดใหมีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา 

2. ควรจัดโครงการเพื่อพฒันาวิชาชพีใหแกศิษยเกา 

3. ควรมีการประเมินผลโครงการพัฒนานิสิตใหครบทุกโครงการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงการที่จะจัดในปตอไป 

 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก

อาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย 

ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมี

คุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประกอบดวย 10 ตัวบงชี้ 

พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.10 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในระดับดี เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 5 



ตารางที ่5 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 4 การวจิัย 
 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย    2.10 2.50     

4.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการผลติ

งานวิจัยฯ   

ขอ P 6 
 

6 6 6 6 6 3 3 3 3     

*4.2 มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรูจาก

งานวิจัยฯ 

ขอ P - - 4 4 4 4 - - 3 3  -  - 

4.3 จํานวน เงิน

สนับสนุนงานวิจยั และ

งานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกฯ 

(นับเฉพาะ อ. และ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริง) 

เงินภายใน I 7,471,486.00 734,497.62 4,730,126.10 587,430.58 2,540,000 558,728.61 2,540,000 558,728.61 80,000 80,000 3 3 3 3     
เงินภายนอก 44,677,845.11 36,390,014.44 43,834,474.43 43,834,474.43

เงินรวม 52,149,331.11 41,120,140.54 46,374,474.43 46,374,474.43

อ.ทั้งหมด 71 70 83 83 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
                                 19 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.4 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ 

ที่ตีพิมพ 

O - - - - 26 31.33% 26 31.33% 38.65% 40.00% 3 3 3 3     

- - 83 83 
รอยละของ 

อ. ที่เปน

นักวิจัยหลัก 

- - - - 4 66.67% 4 66.67% 
- - 6 6 

*4.5 รอยละของงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

นํามาใช อันกอใหเกิด

ประโยชนฯ (นับเฉพาะ

อาจารย และนักวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O - - - - 23 27.71% 23 27.71% 10.00% 10.00% 3 3 3 3     

- - 83 83 

4.6 จํานวนผลงานวิจัย 

และงานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

จํานวน O 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0     

 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

*4.7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ ฯ (นับเฉพาะ อ.  

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ O - - - - 5 6.17% 47 58.02% 10.00% 10.00% - - 0 3  -  - 

- - 81 81 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก ตัวบงชี้นี้สามารถนับจํานวนวิทยานิพนธ
ของนิสิตที่ไดรับการจดลิขสิทธิร์วมได 

4.8 รอยละของบทความ

วิจัยที่ไดรับการอางอิงฯ 

(นับ อ. และนักวจิัยที่

ปฏิบัติงานจริง+ลาศึกษา) 

รอยละ O 17 19.77% 31 36.90% 10 10.99% 14 15.38% 20.00% 15.00% 2 3 1 2     

86 84 91 91 
เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก คณะใหขอมูลเพิ่มเติมได 4 บทความ 

4.9 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ 

(นับเฉพาะ อ. และนักวิจัย

ที่ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 49 
 

69.01% 53 75.71% 44 53.01% 44 53.01% 60.00% 50.00% 3 3 3 3     

71 
 

70 83 83 

4.10 รอยละของ

อาจารยประจําทีเ่ขารวม

ประชุมวิชาการ ฯ (นับ

เฉพาะ อ. และนกัวิจัยที่

ปฏิบัติงานจริง) 

รอยละ I 48 
 

67.61% 33 47.14% 54 65.06% 54 65.06% 60.00% 60.00% 2 1 2 2     

71 
 

70 83 83 

*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 22 

จุดแข็ง 
1. มีความสามารถหาทนุสนับสนุนการวิจยัจากภายนอกไดมาก ดังจะเหน็ไดจากการไดรับประกาศ

เกียรติคุณจาก สวพ. ใหเปนหนวยงานทีส่ามารถหาทนุสนับสนนุการวิจัยจากภายนอกสูงสุด สาขา

สังคมศาสตร 

2. มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค โดยมีศูนยวจิัย

เศรษฐศาสตรประยุกต และสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะ 
ควรพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาผลงานวิชาการนอกเหนือจากวทิยานพินธ ใหไดรับการรับรอง

คุณภาพใหมากข้ึน 
 
 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพร

สูสังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและ

ประเทศชาติ ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับ 

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก เชนกัน รายละเอียด

ดังตารางที่ 6 
 



ตารางที ่6  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม    2.80 3.00     

*5.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ P - - 4 7 3 3 - - 2 3  -  - 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก การนําชุดความรูจากการวิจัยภายในชุด

โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” นํามาบูรณาการภายใตชุด

ความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” เพื่อยกรางตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ โดยสถาบันวิชาการดาน

สหกรณและหนวยงานเครือขายตางๆ มีความชัดเจน 

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก

สังคมฯ (นับ อ. ทีป่ฏิบัติงาน

จริง+ลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 29 
 

34.12% 35 43.21% 32 35.96% 32 35.96% 44.00% 44.00% 3 3 3 3     

85 
 

81 89 89 

5.3  รอยละของกจิกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการ 

และวิชาชีพ ฯ  (นบัเฉพาะ 

อ. ที่ปฏิบัติงานจรงิ) 

รอยละ O 232 
 

331.43% 224 334.33% 25 30.86% 32 39.51% 100% 50.00% 3 3 3 3     

70 
 

67 81 81 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       23 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

5.4 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย O 
 

4.31 4.00 4.00 4.00 3.75 3.75 3 3 3 3     

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การ

สอน และการวิจัย 

ขอ P 
 

5 5 5 5 5 3 3 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       24 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 25 

จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพทางบริการวชิาการในศาสตรสูง คณาจารยมคีวามสามารถสรางเครือขายสูง 
2. มีความสามารถนําโครงการบริการวิชาการมาเชื่อมโยง ตอยอดงานวจิัยไดอยางเปนรูปธรรม 

3. มีสถาบนัวิชาการดานสหกรณที่โดดเดนเปนเอกลักษณ ในลักษณะของการเชื่อมโยงเครือขายตั้งแต
ระดับสูงจนถึงรากหญา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ขาดการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุป วิเคราะหเปนภาพรวมของคณะฯ เพื่อ

กําหนดแผนการบริการวิชาการ รวมถึงแผนการเงินในปถัดไป 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการประเมินโครงการมาสรุปวิเคราะหในภาพรวมของคณะฯ เพื่อชวยกําหนดแผนการ

บริการวิชาการ รวมถงึแผนการเงนิในปถดัไป 

2. ควรมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในระดับชาติ เพื่อสนับสนนุการสราง Branding และเปนศนูย

รวมพลงัศิษยเกา 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่

มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 7 



ตารางที ่7 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    3.00 3.00     

*6.1 มีกระบวนการและ

กลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ P - 
 

- 4 4 4 4 - - 3 3  -  - 

6.2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมตอจํานวน 

นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

(คิดเฉพาะระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ) 

รอยละ O 32 
 

3.26% 31 3.07% 39 3.75% 38 3.65% 3.00% 3.00% 3 3 3 3     

980.4 
 

1,008.71 1,040.53 1,040.53 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจาก กรรมการฯ ไมนับโครงการสัมมนาวิชาการ 

ประจําป 2552 เรื่อง ขุมทรัพยพันธกุรรมไทย 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       26 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 27 

จุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการรวบรวมกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในเครือขายนานาชาต ิ

 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 7 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี

ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษาตอทั้งใน

และตางประเทศอยางเทาเทียมกัน ประกอบดวย 9 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

2.67 อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 อยูในระดับดีมาก 

เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 8  
 



ตารางที ่8 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ    2.67 2.78     

7.1 มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรรมา 

ภิบาล และภาวะผูนํา 

ระดับ P 
 

3 5 5 5 5 5 2 3 3 3     

*7.2 มีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการ

เรียนรู 

ระดับ P 
 

- - 4 4 3 3 - - 3 3  -  - 

7.3 มีกระบวนการและ

กลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษา

ไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

ระดับ P 
 

4 5 5 5 5 5 2 3 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                    28 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ O 
 

4 4 4 4 5 4 2 2 2 2     

7.5 รอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ (นับ อ.

และนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน

จริงรวมลาศึกษาตอ) 

อ.ที่ไดรางวัล O 0 0% 1 1.19% 2 2.20% 2 2.20% 1.08% 1.00% 0 2 3 3     

อ.ทั้งหมด 86 84 91 91 
อ.ที่ไดรางวัล 

วิจัย 
0 0% 1 100% 2 100% 2 100% 

อ.ที่ไดรางวัล 0 1 2 2 

*7.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยงมาใช

ในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

- - 4 5 4 4 - - 2 3  -  - 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกตางจากคณะ เนื่องจากพบรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง พรอมแนวทางการปรับปรุงเสนอตอมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       29 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 



ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

7.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ O 
 

7 7 7 7 7 5 2 2 2 2     

7.8 งบประมาณสําหรับ

การพัฒนาคณาจารยฯ 

(นับ อ. ที่ปฏิบัติงานจริง

รวมลาศึกษาตอ) 

รอยละ I 3,081,791 

 

36,256.36 3,450,854.85 42,603.15 2,465,171.81 27,698.56 2,465,171.81 27,698.56 30,000 15,000 3 3 3 3     

85 
 

81 89 89 

7.9 รอยละของบุคลากร

ประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูฯ 

(นับบุคลากร 

สายสนับสนุนรวมลา

ศึกษาตอ) 

รอยละ I 92 
 

100% 97 88.99% 91 85.85% 91 85.85% 80% 80% 3 3 3 3     

92 
 

109 106 106 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 31 

จุดแข็ง 
มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนนิงานโดยใชกลไก

คณะกรรมการชุดตางๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมพบการนําผลการประเมนิผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําระบบการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรโดยใชขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหาร และการประเมนิผลการปฏิบัติงานในสวนตางๆ มาวเิคราะหรวมกัน 

2. ควรพิจารณาระดับสุดทายของเกณฑมาตรฐานในตวับงชี้ที่ 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 และ 7.7 เนื่องจากเปน

การดําเนินงานตอเนื่อง และจะแสดงการบรรลุผลสําเร็จทั้งหมดของแตละตัวบงชี ้

3. ควรมีการวิเคราะหองคความรูที่จําเปนของหนวยงาน เพื่อนําไปดําเนินการจัดการความรูอยางเปน

ระบบ 
 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 8 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มี

การวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณ

แผนดินและเงินรายได ประกอบดวย 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูใน

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก เชนกัน

รายละเอียดดังตารางที่ 9 



ตารางที ่9 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ   3.00 3.00     

8.1 มีระบบและกลไกใน

การจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ P 7 
 

6 7 7 7 7 3 2 3 3     

*8.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

ระดับ P - 
 

- 4 4 3 3 - - 3 3     

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
 

 
 

                       32 *  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 
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จุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบการติดตามการใชเงินและงบประมาณยังไมครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด 

ขอเสนอแนะ 
ควรปรับปรุงระบบการติดตามการใชเงินและงบประมาณใหครอบคลุมและมีการวางกลยุทธชวย

ขับเคลื่อน 
 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร องคประกอบที่ 9 ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปน

สวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 2.33 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 อยูในระดับดี 

เชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 10 



ตารางที ่10 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที ่ หนวย ประเภท 

 

  

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา / ปงบประมาณ) 

เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินตาม

เปาหมาย  

ประเมิน 

พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 2552 

กรรมการ กรรมการ ศศ. กรรมการ     ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ศศ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ   

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

 

     = บรรล ุ  = มี 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร      = ไมบรรลุ  = ไมมี 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     2.33 2.33     

*9.1 มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

ภายในที่เปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ P 
 

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

9.2 มีระบบและกลไก

การใหความรูและทักษะ

ดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

ระดับ P 
 

5 6 6 6 5 5 2 3 3 3     

9.3 ระดับความสําเร็จ

ของการประกันคุณภาพ

ภายใน 

ระดับ O 
 

5 4 5 5 5 5 3 3 3 3     

 

รายงานผลการประเมินคุณ
ภาพภายใน คณ

ะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 
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*  หมายถึง  ตัวบงชี้ใหมที่ มก. ถายทอดใหคณะไปดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะไมประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 
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จุดแข็ง 
1. ผูบริหาร และบุคลากรมีความรูความเขาใจระบบประกนัคุณภาพเปนอยางด ี

2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีการระบุผลการดําเนินงานทีช่ัดเจน และสามารถตรวจสอบ

เอกสารอางอิงไดสะดวก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดตัวชี้วัดคณุภาพภายในที่สังเคราะหข้ึนเพื่อตอบสนองระบบประกนัคุณภาพภายในของคณะ 

2. ขาดระบบสารสนเทศที่ชวยรวบรวมขอมูลคุณภาพ 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําการจัดการความรูมาชวยพฒันาตัวชี้วัดคุณภาพภายใน 

2. ควรนําระบบสารสนเทศมาเพิ่มประสทิธิภาพงานประกนัคุณภาพ 

3. ควรพิจารณานําหลักการทางเศรษฐศาสตรในดานบรหิารจัดการมาเสรมิในระบบประกันคุณภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตรแลว พบวา มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 

ตารางที ่11    ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต 

- - - - 2.25 2.25 2.25 2.25 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ดานการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

2.50 2.50 2.60 2.65 2.21 2.50 2.45 2.57 ดี ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดาน 

ธรรมาภิบาลของการบริหาร

การอุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.56 2.67 2.40 2.40 2.56 2.63 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดาน

พันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

2.38 2.38 2.64 2.64 2.11 2.56 2.39 2.54 ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และสังคม
แหงการเรียนรู 

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวม 2.50 2.50 2.64 2.68 2.22 2.44 2.46 2.56   

ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก   
 

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน 

สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต ซึ่งพิจารณาเฉพาะดานผลผลิตเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผล

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.25 อยูในระดับดี โดยบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตรไดงานทําคิดเปนรอยละ 75.80 

ในจํานวนนี้ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. คิดเปนรอยละ 97.48 นอกจากนี้นายจาง และ

ผูประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิตเปนอยางมาก มีคาเฉลี่ย 3.79 ทั้งนี้ นิสิตปจจุบัน และศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง คิดเปนรอยละ 0.157 
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนน

เฉลี่ย 2.57 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา และผลผลิตอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 เทากัน

สวนดานกระบวนการอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.65 อยางไรก็ตาม ยังมีตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงาน

ยังไมไดคุณภาพ จํานวน 5 ตัว ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑมาตรฐานคิดเปนรอยละ 42.20 ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และศ.ซึ่งมีผูดํารงตําแหนงตั้งแต รศ. ข้ึนไปเพียงรอยละ 25.12 ตัวบงชี้ที่ 3.1  

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา ซึ่งยังไมมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกา ตัว

บงชี้ที่ 4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ซึ่งยังไมมีผลการ

ดําเนินงาน และตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา ซึ่งยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑที่เปนอัตลักษณของคณะ 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่ง

พิจารณาเฉพาะดานกระบวนการเทานั้น พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับ 

ดีมาก โดยคณะมีกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย มีการรวบรวม สังเคราะหความรูจากงานวิจัย 

มีการสรางเครือขาย และความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังมี

การติดตามประเมินผลสําเร็จของการจัดการความรูดวย 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา  

คณะเศรษฐศาสตร มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้ง 4 ดาน คือ  

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 12 
 

ตารางที ่12   ผลการประเมนิตามมมุมองการบริหารจัดการดานตางๆ  
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมาย 

ผลประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ ศศ. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนได 

สวนเสีย 

2.00 2.00 2.50 2.63 2.56 2.56 2.47 2.53 ดี ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 3.00 3.00 2.33 2.33 2.33 2.33 2.40 2.40 ดี ดี 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

4. ดานบุคลากรและการ

เรียนรูและนวัตกรรม 

2.40 2.40 3.00 3.00 1.67 2.33 2.35 2.59 ดี ดีมาก 

ภาพรวม 2.50 2.50 2.64 2.68 2.22 2.44 2.46 2.56   
ความหมายผลประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก   
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หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.53 อยูใน

ระดับดีมาก โดยดานกระบวนการ และผลผลิต อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.63 และ 2.56 ตามลําดับ 

สวนดานปจจัยนําเขา อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 อยางไรก็ตาม มีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ 

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา และตัวบงชี้ที่ 3.1  

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา รายละเอียดปรากฏตามที่กลาวมาแลว 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.40 อยูในระดับ 

ดี โดยดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 สวนดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูใน

ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.33 เทากัน โดยมีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 9.1 มี

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา รายละเอียด

ปรากฏตามที่กลาวมาแลว 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก โดย

พิจารณาเพียง 2 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ พบวา คณะมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มากถึง 46,374,474.43 บาท มีงบประมาณสําหรับการ

พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ 2,465,171.81 บาท และมีระบบและกลไกในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนการใชทรัพยากร

รวมกับหนวยงานอื่น 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 

2.59 อยูในระดับดีมาก โดยดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.40 และ 

2.33 ตามลําดับ สวนดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก โดยมีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ 

จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และศ.และ 

ตัวบงชี้ที่ 4.6 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รายละเอียด

ปรากฏตามที่กลาวมาแลว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 

 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที ่1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 245 345 349 349 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ

งานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 191 277 263 263 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 4 4 5 5 

  องคประกอบที ่2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 
หลักสูตร 11 11 12 12 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 4 5 5 

6 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 0 0 0 0 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 0 0 

9 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 2 2 2 2 

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ

แผน ข ) 

หลักสูตร 5 5 5 5 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและ

คุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 11 11 12 12 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 4 5 5 

14 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 0 0 0 0 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 5 5 5 5 

16 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 2 2 2 2 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

คน     206   

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เร่ือง 150 108 34 34 

20 - ระดับปริญญาโท เร่ือง 148 106 33 33 

21 - ระดับปริญญาเอก เร่ือง 2 2 1 1 

22  จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 80 91 23 23 

23 - บทความจากวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง 78 89 22 22 

24 - บทความจากวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เร่ือง 2 2 1 1 

25  ผลการประเมนิความพึงพอใจ

ของผูเรียนในเรือ่งคุณภาพการ

สอน และสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ)  

เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.37 4.16 4.23 4.23 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

28 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

29 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

32 - ระดับป.บัณฑิตขั้นสูง(ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

33 - ระดับป.บัณฑิตขั้นสูง(ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 1-5         

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 1-5         

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหม

หรือที่ปรับปรุง และจํานวน

หลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่ง

มีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล 

ชุมชน องคกร ภายนอกมสีวนรวม 

หลักสูตร 0 0 5 5 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร     2 2 

38 - ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร     0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     2 2 

40 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร     0 0 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     1 1 

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

คน 2,823 2,945 3,439 3,439 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 1,368 1,332 1,456 1,456 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 681 728 901 901 

45 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) คน     0 0 

46 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) คน     0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 179 161 176 176 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 585 711 882 882 

49 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคปกติ) 

คน     0 0 

50 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคพิเศษ) 

คน     0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 10 3 12 12 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 0 10 12 12 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

FTES 2,643.66 2,522.79 2,879.55 2,879.55 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 980.40 1,008.71 1,040.53 1,040.53 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 548.91 485 577.53 577.53 

56 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคปกติ) FTES     0.00 0.00 

57 - ระดับ ป.บณัฑิต (ภาคพิเศษ) FTES     0.00 0.00 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 225.30 195.15 172.58 172.58 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 889.05 833.93 1,088.91 1,088.91 

60 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคปกติ) 

FTES     0.00 0.00 

61 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  

(ภาคพิเศษ) 

FTES     0.00 0.00 

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES     0.00 0.00 

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES     0.00 0.00 

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES 2,643.66 2,522.79 2,879.55 2,879.55 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

FTES 1,529.31 1,493.71 1,618.06 1,618.06 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

 ระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกทั้งหมดเมื่อปรับคาเปน

ปริญญาตรี 

FTES 1,114.35 1,029.08 1,261.49 1,261.49 

67  -  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา 

(FTES) ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ทั้งหมด เมื่อปรับคา

มาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES 225.30 195.15 172.58 172.58 

68  -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

FTES 889.05 833.93 1,088.91 1,088.91 

69  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ 

คน 85 81 89 89 

70  จํานวนอาจารยประจําที ่

ลาศึกษาตอ 

คน 15 14 8 8 

71  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

คน 0 0 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 

คน 40 31 32 32 

73  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

คน 45 50 57 57 

74  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงอาจารย 

คน 34 35 41 41 

75  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คน 28 26 27 27 

76  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่ตําแหนงรองศาสตราจารย 

คน 23 20 21 21 

77  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

ที่มีตําแหนงศาสตราจารย 

คน 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย 

ชื่อเร่ือง 0 0 1 1 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด

ใหมีเวทีแลกเปลีย่นและเผยแพร

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ชื่อเร่ือง 0 0 1 1 

80  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวน ที่จะเปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 

คน 57 57 63 65 

81  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 57 57 63 64 

82  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ

เร่ืองการมีงานทํา 

คน 371 427 461 461 

83  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา 

คน 371 427 456 456 

84  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

และ/หรือไมประสงคทํางาน 

คน 119 103 142 142 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 

คน 188 240 238 238 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไป

ตามเกณฑหลังสาํเร็จการศึกษา 

คน 174 231 232 232 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน สูงกวา

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 0 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม

มีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 

 และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน ตํ่ากวา

เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 0 0 0 0 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

  - 4.10 3.79 3.79 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 9 8 10 10 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 7 4 4 4 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 2 4 5 5 

94 - ดานศิลปะและวฒันธรรม คน 0 0 1 1 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ยกยองระดับชาตหิรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน 3 2 1 1 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 0 2,123 2,913 2,913 

98 - ระดับปริญญาตรี คน   1,104 1,573 1,573 

99 - ระดับปริญญาโท คน   1,015 1,334 1,334 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

100 - ระดับปริญญาเอก คน   4 6 6 

101 - ระดับ ป.บณัฑิต คน   0 0 0 

102 - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง  คน   0 0 0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

จบการศึกษาทั้งหมด 
คน 436 469 403 438 

104  มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 7 7 7 5 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   

ระดับ 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม 

ระดับ 5 5 5 5 

107  มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ  -  - 4 5 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุน

ใหอาจารยประจําทําการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที ่3            

109  ผลการประเมนิ คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

 -  - 4.01 4.01 

110  จํานวนโครงการกิจกรรม

นิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

47 46 64 64 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

27 24 36 36 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 2 4 4 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรกัษาสิ่งแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

3 3 7 7 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

5 7 6 6 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

9 10 11 11 

116  จํานวนนิสิต แยกตามประเภท

กิจกรรม 

คน 0 0 0 0 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

วิชาการ 

คน         

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คน         

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

คน         

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน         

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน         

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา   

ระดับ 6 6 6 6 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 4 3 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 3 3 3 3 

  องคประกอบที ่4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
บาท   52,149,331.11    41,120,140.54    46,374,474.43   46,374,474.43  

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

บาท     4,677,845.11      6,390,014.44     43,834,474.43     43,834,474.43  

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

บาท      7,471,486.00       4,730,126.10       2,540,000.00       2,540,000.00  

128  จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับ

ทุนวิจัย 

คน 49 53 44 44 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 39 46 29 31 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายในมหาวิทยาลัย 

คน 10 7 14 13 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

131  จํานวนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยและงานสรางสรรค 

ชื่อเร่ือง 41 44 26 26 

132 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

ชื่อเร่ือง 0 20 20 20 

133 - จํานวนผลงานทีตี่พิมพเผยแพร

ระดับนานาชาติ 

ชื่อเร่ือง 1 24 6 6 

134 - จํานวนผลงานตพิีมพใน

วารสารที่มี impact factor 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

135 - จํานวนผลงานทีอ่าจารยเปน

นักวิจัยหลัก (Corresponding 

Author) หรือเปนชื่อแรก (First 

Author) 

ชื่อเร่ือง 0 0 4 4 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร  

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

พันธุพืช พันธุสัตว 

ชื่อเร่ือง 0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน 

ชื่อเร่ือง 41 44 23 23 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวชิาการ 

ชื่อเร่ือง 0 0 11 11 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเร่ือง 0 0 5 5 

141 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเร่ือง 0 0 6 6 

142 - จํานวนผลงานทีน่ําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ชื่อเร่ือง 0 0 1 1 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได 

ชื่อเร่ือง  -  - 5 47 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ ์

ชื่อเร่ือง  -  - 0 43 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชือ่ถอื

ได 

ชื่อเร่ือง  -  - 5 4 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ

อางอิงใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูล 

ชื่อเร่ือง 17 31 10 14 

147  จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เปนนกัวิจัยทั้งหมด 

คน 1 3 2 2 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 48 13 32 32 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 20 22 22 

151  มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการผลติงานวิจัยและ

งานสรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ  -  - 4 4 

  องคประกอบที ่5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน     53 53 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ วิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน 29 35 32 32 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

139 50 25 25 

156  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
คาเฉลี่ย 

1-5 

4.31 4.00 4.00 4.00 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการที่มีการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

29 50 14 14 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

158  มีกระบวนการและกลไก

บริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ  -  - 4 7 

159  มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชพีมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และ

การวิจัย 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที ่6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

32 31 39 38 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ 

พันธกิจดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ 

พันธกิจดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ 

พันธกิจดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงาน

การพัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

167  มีกระบวนการและกลไกใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ  -  - 4 4 

  องคประกอบที ่7            

168  จํานวนบุคลากรประจํา 

สายสนับสนุนทั้งหมด 

คน 92 109 106 106 

169  จํานวนบุคลากรประจํา 

สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 92 97 91 91 

170 -  ในประเทศ คน  - 78 83 83 

171 -  ตางประเทศ คน  - 19 8 8 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 0 1 2 2 

173 - ดานการวิจัย คน 0 1 2 2 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 0 0 0 0 

176  งบประมาณสาํหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท      3,081,791.00        ,450,854.85       2,465,171.81       2,465,171.81  

177  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา 
ระดับ 3 5 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 
ระดับ  -  - 4 4 

179  มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 5 5 5 

180  ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 4 4 4 4 

181  มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ  -  - 4 5 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 7 7 7 7 

  องคประกอบที ่8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 

บาท  304,332,721.00   302,912,997.28   271,124,383.00   271,124,383.00  

184  รายรับจากการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 

บาท  -   -       1,051,487.00       1,051,487.00  

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท  244,780,806.27   196,271,942.70   198,761,791.28   198,761,791.28  

186  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ 

 อาคาร สถานที่และที่ดิน 

(ปการศึกษา) 

บาท  -  -    61,510,217.86     61,510,217.86  

187  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงานโดยไมรวมครุภัณฑ 

 อาคาร สถานที่และที่ดิน 

 (ปงบประมาณ) 

บาท  244,780,806.27   196,271,942.70   190,678,615.73   190,678,615.73  

188  คาใชจายดานครุภัณฑ 

 อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

(ปงบประมาณ) 

บาท  -    14,057,213.43       8,082,175.55       8,082,175.55  

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท      3,939,488.55       1,688,587.00     17,670,513.60     17,670,513.60  

190  คาใชจายและมูลคา ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท      1,270,571.49       1,386,260.00       1,582,196.22       1,582,196.22  

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 

บาท      3,081,791.00       3,450,854.85       3,635,599.85       3,635,599.85  

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท      2,811,764.59     10,881,254.40     12,391,748.04     12,391,748.04  

193  เงินเหลือจายสทุธิ 

(ปงบประมาณ) 

บาท -5591479.84   112,11,785.32   110,583,691.40   110,583,691.40  

194  สินทรัพยถาวร 

 (ปงบประมาณ) 

บาท    71,655,255.06   210,792,068.46      7,984,666.50      7,984,666.50  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2553 53 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

195  มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 6 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ  -  - 4 4 

  องคประกอบที ่9            

197   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

ระดับ  -  - 2 2 

198   มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 5 6 6 6 

199  ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 5 4 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2 
ขอมูลสัมภาษณ 

 
ประเด็นการสัมภาษณอาจารย 

 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
คณะมีนโยบายการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต และถายทอดลงสูภาควิชาใหดําเนินการ โดยมี

การแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะเปนกลไกในการดําเนินงาน และอาจารยที่ปรึกษาจะ

ไดรับมอบหมายใหดูแลนิสิตกลุมเดียวอยางตอเนื่องตั้งแตปที่ 1-4 ประมาณ 15 คน และมีการจัดกิจกรรมให

อาจารยที่ปรึกษาพบนิสิตในวันปฐมนิเทศ ซึ่งในบางภาควิชาจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทางภาคเศรษฐกิจ 

(สวนใหญเปนอาจารยเกา/ศิษยเกา) เขามาพูดคุยกับนิสิตและผูปกครองเกี่ยวกับอนาคตการเรียนในสาย

วิชาชีพเศรษฐศาสตรดวย สําหรับความถี่ของการใหนิสิตเขาพบอาจารยที่ปรึกษาจะดําเนินการอยางตอเนื่อง

ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยเนนในชวงเปดภาคการศึกษาเปนพิเศษ  

 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการภายในคณะจะใชกลไกการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ เปนหลัก ทั้งนี้ การ

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจะเปนระบบที่เปดกวาง มีการทําจดหมายอิเล็กทรอนิกสเวียนแจงให

อาจารยทราบ มีการกําหนดวันประชุมที่ชัดเจน (วันพฤหัสบดีบาย) และมีรายงานการประชุมออนไลนบน  

e-office ใหอาจารยที่สนใจสามารถอานรายละเอียดมติที่ประชุมได นอกจากนี้คณะยังมีนโยบายผลักดันใหใช

รูปแบบ e-meeting กับคณะกรรมการชุดตางๆ ภายในคณะ 

 การบูรณาการตามพันธกิจ 
คณะมีการบูรณาการพันธกิจดานการบริการวิชาการที่มีจํานวนมาก เขากับพันธกิจดานการเรียน

การสอน และการวิจัย เชน ภาควิชาสหกรณที่มีจุดเดน คือ การใหบริการทางวิชาการในรูปแบบของการจัด

ฝกอบรมใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีการสรางเครือขาย รวมถึงรายไดจากการดําเนินการวิจัย

ทางดานสหกรณ และมีการเปดโอกาสใหนิสิตภาควิชาสหกรณไดเขาไปฝกงานจากการบริการวิชาการของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนตน 

 สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 
อาจารยและบุคลากรภายในคณะมีการทํางานรวมกันแบบพี่นอง มีความสัมพันธอันดี และมี

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของการทํางานที่มีชองทางใหแสดงความคิดเห็น ผานการเขารวมประชุมของ

ภาควิชาทําใหสามารถถายทอดปญหาอุปสรรคในการทํางานเขาสูระดับผูบริหารไดอยางตอเนื่อง 

 การประกันคุณภาพ 
อาจารยมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ โดยใหทัศนะวาระบบประกันคุณภาพมีทั้งผลดี และ

ผลกระทบตอการทํางาน แตอยางไรก็ตาม การประกันคุณภาพก็ยังเปนเรื่องจําเปนที่ตองมี เพราะทําใหเห็น 

ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน และเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการวางแผนงาน และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใน
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อนาคต การประกันคุณภาพเปนประโยชนสําหรับอาจารยเขาใหมเหมือนเปน short cut ที่ทําใหเห็นภาพรวม

ขององคกรไดอยางชัดเจน การประกันคุณภาพมีสวนผลักดันสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เชน มี 

ตัวบงชี้ที่บังคับใหเกิดการทําวิจัยในชั้นเรียน การนํางานบริการทางวิชาการมาบูรณาการสูการเรียนการสอน

และการวิจัย และทําใหอาจารยเนนเรื่องคุณภาพของผลงานนิสิตมากขึ้น จึงมีการผลักดันใหผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพของนิสิตไดรับการตีพิมพเผยแพร สําหรับผลกระทบที่เกิดจากการประกันคุณภาพ คือ ความยุงยากใน

กระบวนการดําเนินงาน และความไมชัดเจนของการตีความตามตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพ 
 
ประเด็นการสัมภาษณนิสติ 

 ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
นิสิตปริญญาตรีไมทราบวามีการประชุมรวมกันระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษาทั้งภาควิชา

อยางเปนทางการ แตจะมีการประชุมเฉพาะชวงกอนฝกงานเทานั้น อยางไรก็ตาม ในการนัดพบอาจารยที่

ปรึกษานั้นมีความสะดวก มีชองทางใหนิสิตไดติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาทั้งทางโทรศัพท การนัดหมาย

อาจารยผานการโนตขอความไวที่หนาหองพักอาจารย โดยนิสิตสามารถทราบเวลาวางของอาจารยจาก

ตารางเวลาการปฏิบัติงานของอาจารยที่แจงใหทราบไวที่หนาหองพักอาจารย 

 ความประทับใจในการเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร 
นิสิตปริญญาตรี และปริญญาโทมีความประทับใจในเรื่องของอาจารยผูสอนเปนสวนใหญ ไดแก 

อาจารยมีความเปนกันเองกับนิสิต ใหคําปรึกษาที่ดี มีการนําเรื่องที่ทําวิจัยที่เปนประสบการณตรงจาก

ภายนอกมาเสริมในการเรียนการสอน อาจารยมีเนื้อหาการสอนที่หลากหลาย มีการสอนแบบเชื่อมโยงใหเห็น

ภาพการทํางานจริง อาจารยเนนใหนิสิตเรียนรูดวยตนเองและมีการนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลกเปลี่ยนกนั อาจารย

มีคุณวุฒิ และมีความชํานาญในแขนงวิชาเศรษฐศาสตรเปนอยางดี สามารถเปรียบเทียบใหนิสิตไดเรียนรูใน

หลักเศรษฐศาสตรของตางประเทศ นอกจากนี้ นิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอกยังใหทัศนะเกี่ยวกับการเลือก

เรียนตอที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่นอกเหนือจากความประทับใจในตัวอาจารยผูสอน

แลว พบวา มีความมั่นใจในหลักสูตรที่เขามาเรียนสามารถตอบสนองความตองการ และนํามาประยุกตใชได

จริงในการทํางาน และถาจะเลือกเรียนในสายเศรษฐศาสตรเกษตรก็ควรมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางดานนี้ และการเรียนยังสามารถเชื่อมโยงกับคณะเศรษฐศาสตร 

คณะประมง คณะวนศาสตร ทําใหสามารถฝกปฏิบัติไดมากกวา 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ในรายวิชาเดียวกันที่เปดสอนหลายหมู ควรมีมาตรฐานในการสอนและการตัดเกรดแบบเดียวกัน 

เพื่อนิสิตจะไดไมตองแยงกันลงทะเบียนที่หมูเดียว 

2. การพานิสิตไปศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการตางๆ ยังมีนอย 

3. หองพักนิสิตปริญญาโทเกา สภาพแวดลอมไมคอยดี และไมเพียงพอกับจํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน 

4. หองน้ําสวนกลางคณะไมสะอาด ทอน้ําตันบอย 
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5. ควรมีการขยายพื้นที่หองสมุดพิทยาลงกรณใหสามารถรองรับกับจํานวนของนิสิตไดอยางเพยีงพอ 

6. ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกควรมีการเชิญ professor ที่เชี่ยวชาญมาบรรยาย เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ 
 
ประเด็นการสัมภาษณผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา 

 

 ศักยภาพของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร 
ผูใชบัณฑิตไดใหทัศนะเกี่ยวกับศักยภาพของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น พบวา บัณฑิตใชภาษาอังกฤษไดดี มีความสามารถในการทํางาน

อยูในเกณฑดี มีความรูรอบตัว มีความอดทน สูงาน แตมีอัตตา (EGO) สูง และมองเรื่องผลตอบแทนมาก

เกินไป และเมื่อพิจารณาศักยภาพของบัณฑิตตามมุมมอง 3 ดาน ไดแก มุมมองที่ 1 ดานความรู พบวา อยูใน

เกณฑดี มุมมองที่ 2 ดานการปฏิบัติงาน พบวา บัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานไดจริง

ภายหลังจากที่ไดรับการอบรม เชน การวิเคราะหลูกคา และ มุมมองที่ 3 ดานความคิดสรางสรรค พบวา 

เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตรควรมีการกระตุนใหสามารถตามสถานการณของโลก

ภายนอกไดทัน 

 ความประทับใจในการเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร 
ศิษยเกามีความประทับใจในตัวอาจารยผูสอนเปนหลัก พบวา อาจารยมีความเขาใจนิสิตที่มี

ความแตกตางกันในพื้นฐานความรู และมีความตั้งใจ/อดทนในการสอดแทรกเรื่องระเบียบวินัยใหกับนิสิต 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

1. ควรเพิ่มเติมเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 

2. ควรปรับปรุงความสะอาดของหองน้ํา 

3. ควรพิจารณาเวลาเปด-ปดหองสมุดคณะในชวงวันหยุดราชการ ใหเอื้อตอการใชประโยชนของ

นิสิตภาคพิเศษ โดยเฉพาะวันอาทิตยควรเปดทําการใหดวย 

4. ควรมีการจัดสัมมนาในระดับชาติในสาขาเศรษฐศาสตรที่เปน hot issue ของประเทศ โดยดึงศิษย

เกาเขามารวมดวย 
 
ประเด็นการสัมภาษณบุคลากรสายสนบัสนุน 

 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

1. ตองการไปศึกษาดูงานที่ตางประเทศ 

2. การปรับอัตราจากลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได 
3. การทําความสะอาดอาคารสถานที่ หองน้ํา หองทํางาน  หองพักอาจารย ที่นั่งพักสําหรับนิสิตไม

คอยสะอาด เนื่องจากแมบานทําความสะอาดมีจํานวนไมเพียงพอ 
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ภาคผนวกที ่3 

ภาพกจิกรรม 
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