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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 
2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 5 คน และนิสิต 
จํานวน  10 คน ศิษย์เก่าจํานวน 7 คน และผู้ใช้บัณฑิตจํานวน 3 คน 
  คณะเศรษฐศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 3.44 3.53 4.17 4.17 3.44 3.89

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 2.67 2.50 2.50 - - - 2.67 2.50 - 2.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 4.25 4.25 3.76 4.15

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.10 - 4.00 4.00 4.10 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพสูงมีวุฒิปริญญาเอก และผูดํ้ารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ใน

ระดับสูง 

2. มีจํานวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยจํานวนมาก 

3. มีนักวิจัยที่มีความสามารถสงูจํานวนมาก สามารถหางานวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกได้จาก

หน่วยงานต่างๆ 

4. มีทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 

5. คณาจารย์มีความสามารถและประสบการณ์ในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคมในหลายสาขา 
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6. คณะกรรมการประจําคณะมีจํานวนน้อยทําให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

7. มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน 

แนวทางเสริม 
1. ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์ทําตําแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนอาจารย์ทีม่ีตําแหน่งวิชาการที่เกษียณอายุ 

2. ควรขยายพื้นที่ห้องสมุดให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

3. สร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มนักวิจัย และขยายงานวิจัย 

4. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา และคณะอื่นๆ ในการให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายด้านวิชาการ 

5. ควรมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพสูงเป็นกรรมการประจําคณะเพื่อให้ความเห็นใน

การบริหารงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกิจการต่างๆของคณะ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการประเมินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ามีปัญหาอะไรจึงทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายจะ

ได้นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

2. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3. ควรจัดทําระบบติดตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 

4. คณะยังขาดความชัดเจนในเรื่องของทิศทางในการพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ แผนพัฒนาในภาพรวม

ของคณะไม่ชัดเจน โครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมาก และเนน้พัฒนานิสิตระดับ ป.ตรี 

5. การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนและที่อยู่ใน Gantt 
Chart ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนเป็นเพียงการนับโครงการแต่ไม่ได้แสดงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเมื่อดูในเชิงลึกที่โครงการจะพบว่าตัวบ่งชี้โครงการไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์ ซึ่งอาจส่งผลให้การประเมินผลไม่ชัดเจน ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการบรรลุ/ไม่บรรลุได้ 
จึงไม่มีผลการปรับปรุง 

6. ควรมีการประเมินการดําเนินงานของนักวิจัย และศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
7. ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริการวิชาการจากคณาจารย์ 
8. คณะมีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้

ขับเคล่ือนแต่จะเป็นในส่วนของภาควิชาดําเนินการยังไม่เห็นแผนที่ถอดจากยุทธศาสตร์ ทําให้ผลที่
ได้จากการทํากิจกรรมไม่สามารถสะท้อนหรือบอกความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของคณะว่าทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม แล้วได้อะไร 
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9. ในการนําโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของคณะยังไม่เป็นไปตาม PDCA เนื่องจากการประเมินเป็น
เพียงประเมินโครงการเสร็จ และตัวช้ีวัดโครงการก็ไม่ได้บอกถึงความสําเร็จของวัตถุประสงค์ จึงไม่
สามารถบอกได้ว่าจะปรับปรุงอะไรและอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

10. ไม่พบหลักฐานว่าผู้บริหารมีการนําผลประเมินและข้อเสนอแนะในการบริหารงานที่ได้จาก
คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารมีการประชุมคณาจารย์ในคณะเพียงครั้งเดียวและไม่มีการประชุม
บุคลากรสายอื่นเลย 

12. ระบบสารสนเทศ (FIS) เพื่อการบริหารของคณะยังดําเนินการไม่สมบูรณ์แม้จะมีแผนในการ
ดําเนินการแล้ว 

13. คณะยังไม่ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพที่สะท้อนจุดเน้นของคุณภาพคณะที่แท้จริงมีแต่คู่มือ
การดําเนินงานเฉพาะการประเมินคุณภาพ 

14. วัฒนธรรมคุณภาพของคณะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และมีความเข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพ
น้อย 

15. ในการทํา MOU เครือข่าย QA ในระดับคณะยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการทําแผนกิจกรรม
ร่วมกัน และการทํากิจกรรมร่วมกันที่บุคลากรของคณะส่วนใหญ่มีส่วนร่วมซึ่งในปัจจุบันเป็นการส่ง
บุคคลไม่ก่ีคนเข้าร่วมอบรมเท่านั้นจึงไม่เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดทิศทางของการพัฒนานิสิตอาจกําหนดเป็น Career path ของการเป็นนิสิต

เศรษฐศาสตรจ์นถึงการจบเพื่อความชัดเจนในอาชีพ และกําหนดเป็นแผนในการพัฒนาซึ่งจะทําให้

เห็นความชัดเจนของการพัฒนานิสิตทุกระดับและรวมถึงศษิย์เก่า 

2. คณะควรวิจัยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะปรับตัวช้ีวัดของ

โครงการให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับตรงกับตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และให้ผู้รับผิดชอบจะต้องทําหน้าที่ในการ

ติดตาม (Follow up) หลังจากโครงการเสร็จ เพื่อประเมินผลสําเร็จเปรยีบเทียบกับเป้าหมายถึงจะ

เป็นการประเมินที่แท้จริง และต้องนําผลจากการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่บรรลุ/ไม่

บรรลุเพื่อนํามาปรับปรุงครั้งต่อไป 

3. ว่าจ้าง/ให้ทุนอาจารย์ทําการประเมินการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อความ

สมบูรณ์ของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 

4. ให้มีการสํารวจการบริการวิชาการของคณาจารย์แยกตามภาควิชาเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. ส่งข้อมูลองค์ประกอบที่ 5 กลับไปให้คณาจารย์ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้ง 
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6. คณะอาจต้องทบทวนถึงความสําคัญว่าจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือไม่ 

เป็นเพียงภารกิจส่วนหนึ่งหรือเป็นเป้าประสงค์ (Goals) หนึ่งของแผนฯ ทีจ่ะสะท้อนในการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในส่วนของนิสิตและในส่วนของบุคลากรสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา

บุคลากรหรือวัฒนธรรมขององค์กร 

7. คณะควรจัดทําความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมสามารถบรหิารโครงการ/เขียนโครงการ

ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยทุธ์และเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือ PDCA ในการบริหารโครงการที่ถกูต้องเพื่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

8. เพื่อให้เห็นผลการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ควรมีการรายงานผลการปรับปรุงในวาระสืบเนื่องจากการรายงานผลดําเนินงานของผู้บริหาร 

9. ควรจัดประชุมบุคลากรทุกสายงานเพื่อถ่ายทอดทิศทางการบริหารงาน รายงานผลการดําเนินงาน
ของผู้บริหาร รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากร ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจ
และความมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร 

10. คณะควรเร่งดําเนินการให้ระบบ (FIS) สามารถใช้งานได้ โดยอาจเริ่มใช้งานทีละส่วน และเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศควรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนระบบสารสนเทศที่
กําหนดไว้ รวมทั้งประเมินระบบสารสนเทศในส่วนที่คณะดําเนินการด้วย 

11. เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะเกิดผลอย่างเต็มรูปแบบ จึงควรมีการแจ้ง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะโดยอาจทําเป็นคู่มือที่รวมระเบียบที่ควรทราบในการ
บริหารงานไว้ด้วย 

12. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นระบบง่ายต่อการติดตามควรจัดกลุ่มวาระพิจารณา
ตามพันธกิจ เช่น ด้านการผลิตบัณฑิตและการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและงบประมาณ ด้านแผนงาน เป็นต้น 

13. ควรปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ไม่มีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ว่ามีที่มาอย่างไร การกําหนดเป้าหมายที่วัดได้ การกําหนดกลุ่มบุคคลที่จะจัดการความรู้ และ
แสดงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

14. คณะควรให้ความสําคัญในการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังในการบริหารงาน 
15. คณะจะต้องพัฒนารูปแบบของการบริหารคุณภาพของคณะอาจศึกษารูปแบบของ TQM มา

ประยุกต์โดยดึงเป้าหมายคุณภาพที่เป็นจุดเน้นของคณะ และวางระบบในการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งจะมี

ความชัดเจนมากกว่าการมีระบบที่อ้างเพียงคู่มือดําเนินการประเมิน 

16. คณะจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําเอาเป้าหมายของการประกันคุณภาพฝังใน

งานประจํา และปรับทัศนคติโดยเฉพาะความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเรื่องการประกันคุณภาพ 
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17. คณะและเครือข่ายที่ร่วมเรื่อง QA ควรจะทาํแผนกิจกรรมในการพัฒนา/แลกเปลี่ยนที่ชัดเจน และ

กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของการทํา MOU เพื่อให้แต่ละโครงการที่ดําเนินการสามารถ

ประเมินผลและติดตามความสําเร็จได้ และคณะจะต้องสนับสนุนบุคลากรส่วนใหญ่เขา้ร่วมเพื่อให้มี

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม QA จากส่วนงานอื่นๆ เพื่อมีมมุมองทัศนคติที่ดี 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานด้านการ

เรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย อยู่ในระดับดี ส่วนการบริการทางวิชาการแก่

สังคม อยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับพอใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดตัวช้ีวัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้มีการ

ประเมินผลไมชั่ดเจน ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการบรรลุ/ไม่บรรลไุด้ ส่งผลต่อการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 
-  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรงุฯ จํานวน 3 โครงการ 20 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 2 โครงการ 13 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินงาน 6 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรมแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2. กิจกรรมประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อพิจารณานําผลการประเมินการให้บริการแก่นิสิตใน
ด้านต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการจัดกิจกรรมนิสิต 

4. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางในการจัดโครงการวิจัย 
5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของคณะ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
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1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหาประเด็นความรู้ที่จําเป็นในปีต่อไป 
2. มีการบันทึกข้อสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่าง
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.12 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 

วันจันทรท์ี่ 23 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม EC 5628 

ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการฯ 
เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร ์ณ ห้อง

ประชุม EC 5628   
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- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

 -   ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
     ทั้งนี้ขอใหห้น่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี ้

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
-  คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.30 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม EC 5628 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 7 อาคารปฏิบัติการฯ 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ ณ ห้องประชุม 

EC 5628 
เวลา 13.30 – 14.30 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 3 คน 
            กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  จํานวน 5 คน 

เวลา 14.30 – 15.30 น. กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี      จํานวน 10 คน 
              กลุ่มศิษย์เก่า และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง      จํานวน 7 คน  
              (ศิษยเ์ก่า 4 คน ผู้ใชบั้ณฑิต 3 คน) 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม EC 5628 

วันอังคารที ่24 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ

ที่รับผิดชอบ และพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้อง
ประชุม EC 5628 

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ด้วยวาจา) ให้
ผู้บริหารและบคุลากรของคณะเศรษฐศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม EC 5628 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 7 
   



 10 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตรวจเยี่ยม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศกึษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งใหกั้บคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 3.44 3.53 4.17 4.17 3.44 3.89

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 2.67 2.50 2.50 - - - 2.67 2.50 - 2.50

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 4.25 4.25 4.25 - 3.76 3.76 4.25 4.25 3.76 4.15

องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.10 - 4.00 4.00 4.10 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.07
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.04
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.10
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.06
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.00
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.02
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 4.00
16.1 

(สมศ.) 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  3.89
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 4.00
2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 

(เงื่อนไข 1)
60 79 73.49 5.00

107.5   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

20 28 26.05 4.34

107.5
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 5 2 2.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ข้อ 6 6 4.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 5 6 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 328 83.89 4.19

391
  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 463 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ

(ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน 496 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา คน 328 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
  จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 2 
  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 70 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน 13886.67 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4 4.05 4.05

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 66.75 22.78 
  

4.56

293
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 293 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 126.00 63.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 5.00 3.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับ
การยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 2.00 0.00 
  

0.00

0

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 0 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 2.00 2.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

14  
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 567.00 5.27 
  

4.40

107.50
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.00 18.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 44.50 222.50 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.00 27.00 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 17.00 102.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 9.50 47.50 
  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 16.50 132.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1.00 8.00 
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1.00 10.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   2.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
ข้อ 5 4 3.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 5 2 2.00
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 3 3 3.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.36
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 5 3.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80000 61,586,200 597,924.27 5.00

103.00
5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 8 17.25 16.75 5.00

103.00
  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 101.00 
  จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 2.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 20.00 5.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 3.00 1.50   

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.75  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 10.00 10.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 13.00   
12.62 

3.16

103.00
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 4.00 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00  
  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00  
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 9.00  

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8 11.25   
10.92 

5.00

103.00
  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 6.00 1.50   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เรื่อง 14.00 7.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 1.00 0.75   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2.00 2.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 5.00
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
ข้อ 5 5 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

ร้อยละ 22 6.00 31.58 5.00

19.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 2554 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 4 
  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 19 
9 

(สมศ.) 
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 4 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 
ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 0 0.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 0 0.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 3 3.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 3 3.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 5 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.15
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหาร

ทุกระดับของคณะ 
ข้อ 6 5 3.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 5.00
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 4.00
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5.00
12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน ไม่ประเมิน 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.51 3.76 3.76

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.05
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 4.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

คะแนน 4 4.10 4.10
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
- 
 

แนวทางเสริม 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการประเมินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลว่ามีปัญหาอะไรจึงทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายจะ

ได้นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพสูงมีวุฒิปริญญาเอก และผูดํ้ารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์อยู่ใน

ระดับสูง 

2. มีจํานวนหลักสตูรบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยจํานวนมาก 
 

แนวทางเสริม 
1. ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์ทําตําแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนอาจารย์ทีม่ีตําแหน่งวิชาการที่เกษียณอายุ 

2. ควรขยายพื้นที่ห้องสมุดให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2. ควรจัดทําระบบติดตามให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะยังขาดความชัดเจนในเรื่องของทิศทางในการพัฒนานิสิตและศิษย์เกา่ แผนพัฒนาในภาพรวม

ของคณะไม่ชัดเจน โครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมาก และเนน้พัฒนานิสิตระดับ ป.ตรี 

2. การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พบว่า โครงการที่อยู่ในแผนและที่อยู่ใน Gantt 

Chart ไม่สอดคล้องกัน อีกทัง้ตัวช้ีวัดที่ระบุในแผนเป็นเพยีงการนับโครงการแต่ไม่ได้แสดงถึง

วัตถุประสงค์ของโครงการ และเมื่อดูในเชิงลึกที่โครงการจะพบว่าตัวบ่งชี้โครงการไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดกล

ยุทธ์ ซึ่งอาจส่งผลให้การประเมินผลไม่ชัดเจน ไม่สามารถวเิคราะห์สาเหตุของการบรรลุ/ไม่บรรลุได้ 

จึงไม่มีผลการปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรกําหนดทิศทางของการพัฒนานิสิตอาจกําหนดเป็น Career path ของการเป็นนิสิต

เศรษฐศาสตรจ์นถึงการจบเพื่อความชัดเจนในอาชีพ และกําหนดเป็นแผนในการพัฒนาซึ่งจะทําให้

เห็นความชัดเจนของการพัฒนานิสิตทุกระดับและรวมถึงศษิย์เก่า 
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2. คณะควรวิจัยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะปรับตัวช้ีวัดของ

โครงการให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับตรงกับตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และให้ผู้รับผิดชอบจะต้องทําหน้าที่ในการ

ติดตาม (Follow up) หลังจากโครงการเสร็จ เพื่อประเมินผลสําเร็จเปรยีบเทียบกับเป้าหมายถึงจะ

เป็นการประเมินที่แท้จริง และต้องนําผลจากการเปรียบเทียบวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่บรรลุ/ไม่

บรรลุเพื่อนํามาปรับปรุงครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
เศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีนักวิจัยที่มีความสามารถสงูจํานวนมาก สามารถหางานวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกได้จาก

หน่วยงานต่างๆ 

2. มีทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม ่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 
 

แนวทางเสริม 
1. สร้างเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มนักวิจัย และขยายงานวิจัย 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการประเมินการดําเนินงานของนักวิจัย และศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ว่าจ้าง/ให้ทุนอาจารย์ทําการประเมินการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อความ

สมบูรณ์ของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความสามารถและประสบการณ์ในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคมในหลายสาขา 

 

แนวทางเสริม 
1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา และรวมทั้งคณะอื่นในการให้บรกิารวิชาการเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายด้านวิชาการ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการบริการวิชาการจากคณาจารย์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้มีการสํารวจการบริการวิชาการของคณาจารย์แยกตามภาควิชาเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ส่งข้อมูลองค์ประกอบที่ 5 กลับไปให้คณาจารย์ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้ง 

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
    - 
 

แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะมีแผนยทุธศาสตร์ที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นผู้

ขับเคลื่อนแต่จะเป็นในส่วนของภาควิชาดําเนินการ  ยังไม่เห็นแผนทีถ่อดจากยุทธศาสตร์ ทําใหผ้ลที่
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ได้จากการทํากิจกรรมไมส่ามารถสะท้อนหรือบอกความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของคณะว่าทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม แล้วได้อะไร 

2. ในการนําโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของคณะยังไม่เป็นไปตาม PDCA เนื่องจากการประเมินเป็น

เพียงประเมินโครงการเสร็จ และตัวช้ีวัดโครงการก็ไม่ได้บอกถึงความสําเร็จของวัตถุประสงค์ จึงไม่

สามารถบอกได้ว่าจะปรับปรุงอะไรและอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะอาจต้องทบทวนถึงความสําคัญว่าจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือไม่ 

เป็นเพียงภารกิจส่วนหนึ่งหรือเป็นเป้าประสงค์ (Goals) หนึ่งของแผนฯ ทีจ่ะสะท้อนในการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในส่วนของนิสิตและในส่วนของบุคลากรสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา

บุคลากรหรือวัฒนธรรมขององค์กร 

2. คณะควรจัดทําความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  สามารถบริหารโครงการ/เขียน

โครงการที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือ PDCA ในการบริหารโครงการที่

ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีจํานวนน้อยทําให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพสูงเป็นกรรมการประจําคณะเพื่อให้ความเห็นใน

การบริหารงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกิจการต่างๆของคณะ 
  

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบหลักฐานว่าผู้บริหารมีการนําผลประเมินและข้อเสนอแนะในการบริหารงานที่ได้จาก

คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ในปีการศึกษา 2554 ผู้บริหารมีการประชุมคณาจารย์ในคณะเพียงครั้งเดียวและไม่มีการประชุม
บุคลากรสายอื่นเลย 

3. ระบบสารสนเทศ (FIS) เพื่อการบริหารของคณะยังดําเนินการไม่สมบูรณ์แม้จะมีแผนในการ
ดําเนินการแล้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อให้เห็นผลการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ควรมีการรายงานผลการปรับปรุงในวาระสืบเนื่องจากการรายงานผลดําเนินงานของผู้บริหาร 
2. ควรจัดประชุมบุคลากรทุกสายงานเพื่อถ่ายทอดทิศทางการบริหารงาน รายงานผลการดําเนินงาน

ของผู้บริหาร รวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากร ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจ
และความมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร 

3. คณะควรเร่งดําเนินการให้ระบบ (FIS) สามารถใช้งานได้ โดยอาจเริ่มใช้งานทีละส่วน และเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศควรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนระบบสารสนเทศที่
กําหนดไว้ รวมทั้งประเมินระบบสารสนเทศในส่วนที่คณะดําเนินการด้วย 

4. เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะเกิดผลอย่างเต็มรูปแบบ จึงควรมีการแจ้ง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะโดยอาจทําเป็นคู่มือที่รวมระเบียบที่ควรทราบในการ
บริหารงานไว้ด้วย 

5. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นระบบง่ายต่อการติดตามควรจัดกลุ่มวาระพิจารณา
ตามพันธกิจ เช่น ด้านการผลิตบัณฑิตและการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและงบประมาณ ด้านแผนงาน เป็นต้น 

6. ควรปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ที่ไม่มีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ว่ามีที่มาอย่างไร การกําหนดเป้าหมายที่วัดได้ การกําหนดกลุ่มบุคคลที่จะจัดการความรู้ และ
แสดงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

7. คณะควรให้ความสําคัญในการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังในการบริหารงาน 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน 
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แนวทางเสริม 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

 

แนวทางเสริม 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะยังไม่ได้พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพที่สะท้อนจุดเน้นของคุณภาพคณะที่แท้จรงิ มีแต่คู่มือ

การดําเนินงานเฉพาะการประเมินคุณภาพ 
2. วัฒนธรรมคุณภาพของคณะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และมคีวามเข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพ

น้อย 
3. ในการทํา MOU เครือข่าย QA ในระดับคณะยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะการทําแผนกิจกรรม

ร่วมกัน และการทํากิจกรรมร่วมกันที่บุคลากรของคณะส่วนใหญม่ีส่วนร่วมซึ่งในปัจจุบันเป็นการส่ง
บุคคลไม่กี่คนเข้าร่วมอบรมเท่านั้นจึงไม่เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําเครือข่าย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะจะต้องพัฒนารูปแบบของการบริหารคุณภาพของคณะ อาจศึกษารูปแบบของ TQM มา

ประยุกต์โดยดึงเป้าหมายคุณภาพที่เป็นจุดเน้นของคณะ และวางระบบในการพัฒนาที่ชัดเจนซึ่งจะมี
ความชัดเจนมากกว่าการมีระบบที่อ้างเพียงคู่มือดําเนินการประเมิน 
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2. คณะจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําเอาเป้าหมายของการประกันคุณภาพฝังใน
งานประจํา และปรับทัศนคติโดยเฉพาะความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเรื่องการประกันคุณภาพ 

3. คณะและเครือข่ายที่ร่วมเรื่อง QA ควรจะทาํแผนกิจกรรมในการพัฒนา/แลกเปลี่ยนที่ชัดเจน และ
กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของการทํา MOU เพื่อให้แต่ละโครงการที่ดําเนินการสามารถ
ประเมินผลและติดตามความสําเร็จได้ และคณะจะต้องสนับสนุนบุคลากรส่วนใหญ่เขา้ร่วมเพื่อให้มี
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม QA จากส่วนงานอื่นๆ เพื่อมีมมุมองทัศนคติที่ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 3.20 3.36 4.00 4.00 3.20 3.36

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.59 3.82 3.88 3.88 - 4.32 4.36 3.97 4.02 4.32 4.10

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 3.86 3.86 3.86 - 3.76 3.76 3.86 3.86 3.76 3.85

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

4.59 3.80 3.89 3.89 - 4.42 4.48 4.02 4.10 4.42 4.21

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 5.00 5.00 4.39 4.63

เฉลี่ยภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.36 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจํานวนน้อย  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.10 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้
คุณภาพระดับดีสะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาอก และเชี่ยวชาญในงานวิจัย
อยู่เป็นจํานวนมาก มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการ และผลลิต สะท้อนให้
เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีกลไกในการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งผลให้จํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีจํานวนมาก  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 4.00 4.17 4.17 4.00 3.80 3.83 4.00 4.14 3.80 3.98

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

4.00 3.56 3.56 3.56 - 3.97 3.92 3.60 3.60 3.97 3.67

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.67 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 4.84 4.84 4.39 4.61

เฉลี่ยภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพ
ระดับดี พิจารณาเพียง 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและผลลิต อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 และ 3.83 
ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
สัมฤทธิผลทางการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต การให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการบริการทาง
วิชาการ ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังมีการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงานในระดับต้อง
ปรับปรุง คือ ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.67 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีกระบวนการพัฒนาแผน ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี แต่ยังมีตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังมีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ และตัวบ่งชี้บางตัวที่ยังมีผลกรดําเนินงานในระดับต้องปรับปรุง คือ ตัวบ่งชี้ที่ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผู้บริหารวางแผนและตัดสินใจได้
เป็นอย่างดี  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.61  ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีความ
เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย และมีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามควร
ปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ที่ไม่มีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ว่ามีที่มา
อย่างไร การกําหนดเป้าหมายที่วัดได้ การกําหนดกลุ่มบุคคลที่จะจัดการความรู้ และแสดงความสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.45 4.10 4.10 4.10 - 4.09 4.08 4.18 4.18 4.09 4.17

   1) ด้านกายภาพ 4.00 - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00
   2) ด้านวิชาการ 4.67 3.67 3.67 3.67 - 4.40 4.40 4.07 4.07 4.40 4.12
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 4.17 4.17 4.17 - 3.93 3.76 4.17 4.17 3.93 4.11

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 3.78 3.88 3.88 4.00 4.00 4.00 3.91 4.00 4.00 4.00

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 3.25 3.33 3.33 4.00 3.20 3.36 3.40 3.50 3.20 3.35

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.39 4.39 4.33 4.33 4.39 4.36
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.67

เฉลี่ยภาพรวม 4.59 3.95 4.00 4.00 4.00 4.02 4.01 4.06 4.10 4.02 4.07
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.11   

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
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เฉลี่ย 3.35 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 3.67  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจําปีการศึกษา 2554  คณะเศรษฐศาสตร์ 

   

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 318 280 280

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุ
เป้าหมาย 

208 212 212

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 12 12 12

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 5 5 5

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก   

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข   

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ใน
เอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 

5 5 5

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในแผน ก 

  

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 2 2 2

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 

2 2 2

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด   

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง   

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีต้ัง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
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23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 9 9

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 4 4

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

  

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด   

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 

  

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   
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53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

3 3

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1 1

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 1 1

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

  

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตาม
กรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

  

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่

  



 38 
 

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 3,014 4,736 4,736

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา   

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,171 2,960 2,960

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 820 1,674 1,674

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญา
โท  (แผน ก) 

329 559 559

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
(แผน ข) 

635 1,117 1,117

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
ขั้นสูง 

  

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญา
เอก  

23 45 45

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

100 91.5 107.5

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 91 85 101

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 9 6.5 6.5

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  

100 91.5 107.5

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

0 0 0

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

33 27 28.5

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

67 64.5 89
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101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปี
การศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

67.00 70.49 73.49

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 45 45.5 53.5

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 0

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

12 10 9

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

33 35.5 44.5

 

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ 
24 26

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 0

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

9 9 9

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

19 15 17

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์

26 22 26

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 0

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

11 8 9.5

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ี
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

15 14 16.5

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์

1 0 2

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 0 0

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

1 0 1

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ 0 0 1
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ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ของปีท่ีผ่านมา 

23.60 24.04 26.05

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

2,612.10 2,238.73 2,238.73

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,670.87 1,824.91 1,824.91

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 941.23 401.07 401.07

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 12.75 12.75

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 147 360 360

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

5,100 8,346 8,346

 

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.06 4.06

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.06 4.06

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.02 3.93 3.93

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนน
เต็ม 5) 

n/a 4.17 4.17
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132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบ
จากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.28 4.32 4.32

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา   

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี   

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต   

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท   

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก    

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ1) 

438 496 496

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา  

425 463 463

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

274 328 328

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5   

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา
ก่อนเข้าศึกษา 

10 2 2

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่
มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 

  

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 
77 70 70

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0 0 0

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 0 0 0

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

13,244.49 13,886.67 13,886.67

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

438 438 438

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 

  

151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 
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152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

67 72 72

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.17 4.10 4.10

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.17 4.05 4.05

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

  

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

  

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต ตามกรอบ TQF 

20.64 16.41 16.41

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตาม

กรอบ TQF ท้ังหมด 
67 72 72

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.17 4.05 4.05
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164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจาก
วิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี
ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

131 131

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0 0

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

76 126 126

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

9 5 5

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

2 0 0

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ี
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

0 0 0

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 0

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0 0 0

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 0

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

0 0 0

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

323 293 293

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

5 2 2

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนัก
อื่นๆ) 

0 0 0

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 



 44 
 

    2553 2554  2554 
178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

4 0 0

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.(จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

0 0 0

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
มีชื่อปรากฎการจัดอันดับในวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus         
(จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับใน
ค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 2 2

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

0 0 0

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0 0 0

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0 0 0

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 0

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

0 0 0

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

2 0 0

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

4.28 4.46 4.46

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 
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191 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 

  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
    ประสงค์ 

48 48

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

    คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
0 0

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3 3

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1,160 1,160

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 3 3

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
    สิ่งแวดล้อม 

0 0

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 8 8

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและ
    จริยธรรม 

0 0

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
52 51 51

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

52 51 51

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

4,165,000   3,246,666.00     3,246,666.00 

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,165,000  3,246,666.00     3,246,666.00 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 

30,007,710.14 58,339,534 58,339,534

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,007,710.14 58,339,534 58,339,534

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

91 85 101

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 91 85 101

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

2 2 2

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 2

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 7 6 6.5

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 0

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่
นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

16 20 20

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 20 20

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

9 3 3

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 3 3

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.(จํานวน
บทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

1 1 1

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 1

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
ชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับ
ท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

5 10 10

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 10 10

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

0 0

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 0

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) 

0 0

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0
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251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 15 13 13

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์   

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

18 23 23

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

11 6 6

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

5 14 14

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

1 1 1

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

1 2 2

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่

สภาสถาบันอนุมัติ 
25 19 19

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ใน
การพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

3 2 2

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ใน
การพัฒนา เฉพาะการวิจัย 

1 0 0

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ใน
การพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 4 4

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ี

เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
4.01 4.01

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  

    

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

3.39 3.76 3.76

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 112.5 112.5 112.5

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

20 46 46

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

9 14 14

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 

11 32 32

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

97 90 90

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ  

95 88 88

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

2 2 2

 

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 
1 1

   - ด้านการวิจัย 1 1

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

   - ด้านอื่นๆ   

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับนานาชาต ิ

0 0

   - ด้านการวิจัย   

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม   

   - ด้านอื่นๆ   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 231,581,923.35 301,383,630.51  301,383,630.51 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8,540,765.54 9,845,879.94 9,845,879.94

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่
และที่ดิน 

200,188,752.17 216,063,343.45 216,063,343.45

   - ปีงบประมาณ 39,755,906.31 42,579,390.89 42,579,390.89
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   - ปีการศึกษา 160,432,845.86 173,483,952.56 173,483,952.56

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 
(ปีงบประมาณ) 

73,244,701.33 7,832,042.57 7,832,042.57

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 164,361.00 164,361.00

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 3,580,910.82 3,580,910.82

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 

1,245,348.00 1,245,348.00

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 231,426,189 77,488,244.49 77,488,244.49

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 21,823,767.50 7,832,042.57 7,832,042.57

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนน
เต็ม ๕) 

3.69 3.69

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

72 72

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.05

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

  

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

ลําดับ 
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ผลการดําเนินงาน 
กรรมการ
ยืนยัน 

    2553 2554  2554 
279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมิน

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
  

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

  

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

  

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ ท้ังหมด 

72 72

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.05

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้น และจดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.69 3.69
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา จํานวน 3 คน 
       บุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 5 คน 
 

-  การรับทราบทิศทางหรือแนวทางการบริหารของคณะจากผู้บริหารคณะชุดใหม่ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของทางคณะวิชา จะไม่ได้รับทราบจากกลุ่มผู้บริหารโดยตรงแต่จะได้รับทราบจากการประชุมกลุ่มย่อย 
เช่น ประชุมบุคลากรภายในภาควิชา  

-  บุคลากรของคณะวิชาทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่มองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานเพื่อ
กําหนดทิศทางของการทํางาน เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้วัดว่าการทํางานเป็นไปตามแผน และบรรลุ
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

-  ประกันคุณภาพของคณะวิชา เห็นว่าที่ทําอยู่ปัจจุบันเป็นการเน้นหลักฐานมากกว่า ไม่ควรยึดติดกับ
หลักฐาน ควรเน้นที่คุณภาพของบัณฑิต และควรมีการจัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-  90% ของบุคลากรภายในคณะวิชา ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ 
-  ระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาถูกสร้างขึ้น แต่ยังมีการนําไปใช้กับการทํางานภายในคณะวิชาได้ไม่

เต็มที่ และงานประกันคุณภาพจะไม่มีปัญหาหากมีการทํางานแล้วเก็บเอกสารหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน 
-  คณะมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรภายในคณะวิชาโดยจัดทําเป็นรูปเล่มและแจกให้แต่ละ

หน่วยงาน แต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดดู 
-  อาจารย์มีความใส่ใจกับนิสิต ให้คําแนะนําและแนวทางแก้ไขสําหรับนิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน 
-  คณะวิชามีการจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพูดคุยกับนิสิตถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน 

และแนะแนวทางแก้ไขว่าควรทําอย่างไร 
 

กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี   จํานวน 10 คน 
       ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 7 คน  (ศิษย์เก่า 4 คน ผูใ้ช้บัณฑิต 3 คน) 
 

- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินการทํางานของนิสิตคณะวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเปรียบเทียบบัณฑิตที่ทํางานภายใน
สังกัด เป็น 2 กลุ่ม พบว่า  

- นิสิตระดับปริญญาตรีมีคณุภาพ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

- นิสิตระดับปริญญาโท ขอแยกเป็น 2 ประเภท คือ 
- นิสิตปริญญาโทที่มีวุฒิปริญญาตรีจบจากสถานศึกษาของรัฐบาล คณุภาพค่อนข้างดี 
- นิสิตปริญญาโทที่มีวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน หรือนอกระบบ entrance ยังมี

คุณภาพในระดับที่ต้องพัฒนาศักยภาพในการทํางานให้มากกว่านี้ 
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- ข้อดีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ คือ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และเพื่อนร่วมงานได้ดี วิชาการ
เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่มใีช้กับงานด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ควรมี
การพัฒนานิสิตในด้านภาษาต่างประเทศ 

- นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้อะไรจากคณะวิชามากกว่าที่คาดหวัง แต่คิดว่าบางอย่างที่ได้รับไม่ได้นําไปใช้
ประโยชน์/การทํางาน (หลักสตูรปริญญาตรี) เช่น ความรู้ด้านสัตวบาล 

- นิสิตมีความประทับใจรุ่นพี่ที่คอยให้คําแนะนาํ และแนะแนวในเรื่องต่างๆ และจะสนิทกับรุ่นพี่มากกว่า
อาจารย์ เวลามีเรื่องใดมักจะปรึกษารุ่นพี่ ไม่ค่อยได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- ห้องสมุดของคณะวิชามีการใช้ร่วมกันกับคณะบริหารธุรกิจ ช่วงใกล้สอบจะมีนิสิตมาใชใ้นปริมาณมาก ทํา
ให้รู้สึกแออัด ไม่ค่อยมีพ้ืนที่สาํหรับอ่านหนังสือ 

- การใชบ้ริการห้องต่างๆ ควรจะมีการยืดหยุ่นระยะเวลาในการเปิด-ปิดห้อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือ
ช่วงใกล้สอบ 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 


