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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 10 คน นิสิต 
จํานวน 10 คน ศิษย์เก่าจํานวน 2 คน และผู้ใช้บัณฑิตจํานวน 3 คน 
  คณะเศรษฐศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85                 
ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.78 3.75 3.75 3.75 3.00 3.92 3.77 4.04 4.04 3.92 4.00

องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 3.00 3.00 3.00 - - - 3.00 3.00 - 3.00

องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย  

5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.60 4.60 4.33 4.33 4.60 4.46

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.75

องค์ประกอบท่ี 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.50 4.50 3.00 3.00 4.50 4.00
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบท่ี 7 
การบริหารและ
จัดการ  

- 3.50 3.50 3.50 - 4.83 4.83 3.50 3.50 4.83 3.77

องค์ประกอบท่ี 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 4.00 4.00 - 3.88 3.88 4.00 4.00 3.88 3.94

เฉลี่ยภาพรวม 4.83 3.68 3.72 3.68 3.00 4.37 4.27 3.85 3.88 4.37 4.04
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีศักยภาพการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเงินทุนที่ได้มาจากงานด้าน

การบริการวิชาการ 
2. ช่ือเสียงของคณะยังเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆ 
3. มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ 
4. โครงการที่ให้บริการด้านวิชาการ ก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรกําหนดทิศทางและจัดทําแผนปฏิบัติการภาพรวมด้านการบริการวิชาการของคณะ และ

สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนการทํางาน การประเมิน และตรวจติดตามโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวบ่งช้ีตามแผนยุทธศาสตร์ 
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2. คณะอาจมีการกําหนดให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของคณะเป็นเป้าประสงค์หน่ึงในแผนยุทธศาสตร์ 
ในการเร่งสร้างภาพลักษณ์และเพ่ิมช่องทางสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายท้ังภายในและภายนอกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. แผนยุทธศาสตร์ของคณะยังเป็นฉบับร่างที่ได้จากการรวบรวมจากแผนปฏิบัติการของภาควิชา 
2. เกณฑ์ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของคณะไม่ได้บ่งช้ีตัวตนของคําว่า “เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์” 
3. คณะยังไม่ได้กําหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
4. ระบบงานสนับสนุนที่ยังไม่ตอบสนองระบบประกันคุณภาพกับงานประจํา 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกําลังดําเนินการเร่งปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ใหม่ อาจเพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ

ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) ให้ชัดเจนเพ่ือกําหนด Vision => Mission => Strategic 
Issue => Goals(BSC) => KPIs => Target => Strategies => Activity => Action Plan มีการ
ให้ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการจัดทําแผนฯ และ การบริหารแผนฯ ยุทธศาสตร์ การเขียน
โครงการที่สอดคล้องกับแผนฯ ให้กับบุคลากรทั้งหมด  

2. คณะอาจมีการทบทวนอัตลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของคําว่า “เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์” โดยอาจ
ปรับเกณฑ์การวัดประเมินที่มีความชัดเจนมากขึ้น และกําหนดรูปแบบกิจกรรมที่แสดงถึงการเป็น
เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์ของแผ่นดิน 

3. ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นกุญแจที่สําคัญของการพัฒนาคณะให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน
จําเป็นต้องให้บุคลากรทั้งหมดร่วมกําหนดค่านิยมและวัฒนธรรม และจัดทําแผนกิจกรรมของการ
พัฒนาในระยะยาว 

4. คณะควรวางระบบงานที่มีความชัดเจนของการใช้ PDCA เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารงานประจํา 
การพัฒนาระบบงานอาจเริ่มจากการพัฒนากระบวนการด้วย Lean Government การพัฒนาการ
ไหลของเอกสารที่สอดคล้องกับระบบ FIS การวิเคราะห์งานประจําที่แสดงผลรายงานสอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําคู่มือรายละเอียดของงานสร้างสรรค์ไปสู่ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร และ

สิทธิบัตร ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้มีความชัดเจน 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานด้านการ

เรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย อยู่ในระดับดี ส่วนการบริการทางวิชาการแก่

สังคม อยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่มีผลการประเมินอยู่    
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ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดตัวช้ีวัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้มีการ

ประเมินผลไม่ชัดเจน ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการบรรลุ/ไม่บรรลุได้ ส่งผลต่อการนําผลการประเมิน             

มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนา 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 22 ข้อ จากข้อเสนอแนะ จํานวน 25 ข้อ โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางแก้ไข/ปรับปรุง จํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 8 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินงาน 20 โครงการ/กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่าง
วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งช้ีตามท่ีกําหนดมหาวิทยาลัยกําหนดไว้                 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.17 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.07 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการ 
วันจันทรท์ี่ 8 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม EC 5628 

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

ประชุม EC 5628   
 ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2555 

 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร ์รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 

 คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
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 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม EC 5628 
เวลา 14.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ  

กรรมการทีมที่ 1 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม EC 5628 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา  จํานวน 3 คน 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  จํานวน 10 คน 
กรรมการทีมที่ 2 สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม EC 5627 

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จํานวน 5 คน 
(ศิษย์เก่า 2 คน ผู้ใช้บัณฑิต 3 คน) 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละช้ันปี    จํานวน 10 คน 
          (ป.ตรี 5 คน ป.โท 3 คน ป.เอก 2 คน) 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) ณ ห้องประชุม EC 5628 
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วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ณ ห้องประชุม EC 5628 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอเนกประสงค์ ช้ัน 7 
เวลา 13.00  – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ

ที่รับผิดชอบ และพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้อง
ประชุม EC 5628  

เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ด้วยวาจา)  
ให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม EC 5315  

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการ
ตรวจเย่ียม) ดังนี ้
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 
ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 
คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหตุ  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)   4.19 3.88   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)   4.14 3.85   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 6 4.00 4.00 ขาด
ข้อ 7 
8 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้ 4.29 4.04   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 6 6 6 4.00 4.00 ขาด

ข้อ 8 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

65 82 72.25 82 72.25 5.00 5.00   

113.5 113.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

23 29.5 25.99 29.5 25.99 4.33 4.33   

113.5 113.5
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 5 5 2 4.00 2.00 ขาด
ข้อ 1 
2 4 6 
7  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ข้อ 6 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 6 6 4.00 4.00 ขาด
ข้อ 6  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 3 3 3.00 3.00 ขาด
ข้อ 4 
5 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3.00 3.00   
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
ข้อ 5 5 4 3.00 3.00 ขาด

ข้อ 4 
6 7 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 3 4 4 3.00 3.00 ขาด
ข้อ 5 
6 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ข้อ 3 3 3 3.00 3.00 ขาด
ข้อ 3 
5 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้ 4.33 4.33   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 5 6 6 4.00 4.00 ขาด
ข้อ 7 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 4.00 4.00 ขาด
ข้อ 2 
6 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80,000 45,223,171.08 401,983.74 45,223,171.08 401,983.74 5.00 5.00   

112.50 112.5

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้ 5.00 4.50   
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาด

ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 3.00   
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 4 3 4.00 3.00 ขาด 

4 5 6 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.25 3.50   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก

ระดับของคณะ 
ข้อ 6 5 5 3.00 3.00 ขาด

ข้อ 6 
7  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 3 5.00 3.00 ขาด
ข้อ 4 
5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ 4 4 3 4.00 3.00 ขาด
ข้อ 1 
4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2555 ปีปฏิทิน 2555) 

คะแนนผลการ
ประเมิน  

หมาย
เหตุ  

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 6 4.00 4.00 ขาด

ข้อ 1 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 8 7 4.00 4.00 ขาด

ข้อ 5 
9 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00                   
ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
- 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. แผนยุทธศาสตร์ที่นําเสนอยังเป็นของเดิมและเกิดจากการรวบรวมโครงการและแผนปฏิบัติการจาก

ภาควิชามาจัดทําแผนฯ ในปีการศึกษา 2555 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แผนฯจึงยังไม่ได้ปรับปรุง
รอบปีการประเมินปีน้ี การดําเนินงานจึงเน้นการปฏิบัติงานประจํา 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากร และทบทวน

สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) ให้ชัดเจนเพ่ือกําหนดทิศทางของคณะที่ต้องการจะเป็น และมีการให้
ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการจัดทําแผนฯและการบริหารแผนฯยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากร
ทั้งหมด เพ่ือให้เกิดการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อสังเกต 
1. ในช่วงปีการประเมิน 2555 คณะมีการเปลี่ยนแปลงคณบดีถึง 3 คร้ัง ทําให้การทํางานตาม

กระบวนการพัฒนาแผนไม่ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 
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จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกจํานวนมาก และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน    

การผลิตบัณฑิตทั้งในระดับตรี โท เอก 
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง มีหลักสูตรนานาชาติ 

ทั้งในระดับปริญญาตรี และเอก ส่วนในระดับปริญญาโท มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ใน
บางหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจต้องมีการจัดทํากลยุทธ์ในเชิงรุก เพ่ือการเพ่ิมจํานวนนิสิตต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ   

เพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
2. คณะอาจต้องมีระบบและกลไกการติดตามผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการยังขาดความชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ    

ด้านการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. คณาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 

3. แผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและตามคุณลักษณะ  

ของบัณฑิต ยังไม่สะท้อนผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน อีกทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ที่จัดให้กับนิสิตยังไม่มีความชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ พัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะการเพ่ิมสมรรถนะด้านการเรียน

การสอนที่สะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เทคนิคการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ การทวนสอบ เป็นต้น อีกทั้งอาจมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งในระดับหลักสูตร ภาควิชาและคณะ 

2. คณะควรกําหนด นโยบาย เป้าหมาย การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ และมาตรการที่ชัดเจน 
ในการขับเคลื่อนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเขียนตํารา การเขียนผลงาน
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

3. คณะควรมีการจัดทํารูปแบบของการพัฒนานิสิตที่ชัดเจน ทั้งด้านการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการกําหนด
ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และความสําเร็จของแผนงาน ที่สะท้อนในผู้เรียน 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
- 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการประเมินความสําเร็จและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมที่จัดให้กับ

นิสิต 
2. ไม่พบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต โดยอาจกําหนดให้คณะกรรมการกิจการนิสิต 

จัดทําแผนงาน/โครงการในภาพรวมของคณะ โดยมีนิสิตเข้ามามีส่วนร่วม มีการกําหนดเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตดําเนินกิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะแก่ตนเอง ทั้งทางด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

2. คณะควรมีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ ซึ่งจะทําให้มีการกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ให้กับศิษย์เก่ามีความชัดเจน โดยอาจเป็นการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นความรู้ใหม่ๆ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะ
เศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร 
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2. อาจารย์มีศักยภาพในการทําวิจัยและเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ 
3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้อาจารย์ที่มีความสามารถในการทําวิจัยหรือ

เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอกระดับชาติได้เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับทุนดังกล่าว 
ให้เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้มากข้ึน 

2. ควรส่งเส ริมใ ห้อาจารย์ที่ มีศักยภาพสูงในการทํา วิจัยไ ด้ทํ างานวิจัย ร่วมกับผู้ เ ช่ียวชาญ                 
ในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่มีความร่วมมืออยู่ในประเด็นที่เสริมจุดเน้นความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะ เช่น การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น   
โดยคณะฯ อาจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในรูปของ Matching Fund เป็นต้น 

จุดที่ควรพฒันา 
1. บทบาทการทํางานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ยังไม่ชัดเจน และการดําเนินงานยังไม่เป็น

รูปธรรมในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะ 
2. การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มีแนวโน้มลดลง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนากลไกการสนับสนุนอาจารย์ให้นําผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ เช่น การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การสร้างเครือข่ายกับสํานักพิมพ์หรือฐานข้อมูลวารสาร
ต่างประเทศ นอกจากน้ีกลไกจําเป็นต้องมีระบบในการสังเคราะห์งานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
ใช้เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป 

2. ควรส่งเสริมบทบาทการทํางานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ให้ชัดเจน เช่น การกําหนดกรอบ
ภารกิจ และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ส่งเสริมการทําวิจัยเชิงบูรณาการที่นําสู่การประยุกต์ใช้ และ
ตอบสนองต่อจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาและความต้องการของสังคมและนําสู่การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
ของคณะด้านความเป็นสากลได้ 

ข้อสังเกต 
1. คณะควรกําหนดกลไกการส่งเสริมการจดสิทธิบัตรของอาจารย์ เช่น การกําหนดแนวปฏิบัติ          

ที่เช่ือมโยงกับการรับทุนวิจัย การต้ังคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบในการคัดกรองผลงานวิจัย          
ที่สามารถนําสู่การจดสิทธิบัตรได้ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร การอํานวยความ
สะดวกในการย่ืนจดสิทธิบัตร เป็นต้น 

2. คณะมีทรัพยากรสามารถให้การสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดีแต่เน่ืองจาก        
ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทําให้ทิศทางและเป้าหมายความเป็นเลิศด้านการวิจัยขาดความ
ชัดเจน ตลอดจนขาดกลไกการสนับสนุนด้านกระบวนการและการติดตามประเมินผลที่นําสู่การ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านงานวิจัยของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
4 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีงานบริการวิชาการที่หลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น โครงการที่ดําเนินการ 

ณ ชุมชนบางบัว นอกจากน้ีงานบริการวิชาการส่วนมากสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และงานวิจัยได้ดี 

2. คณะมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานประสานและ
สนับสนุนเรื่องงานบริการวิชาการ 

3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการซื้อข้าวจากชาวนา โครงการ
ดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นต้น มีประโยชน์และ
ผลกระทบต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน      

การสอนน้ัน ควรดําเนินการให้ชัดเจน  โดยมีการกําหนดผลสัมฤทธ์ิ (มคอ. 3) และประเมิน          
ถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนหรือความเข้าใจของนิสติ (มคอ. 5) เป็นต้น 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการนําผลการประเมินการบริการทางวิชาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับคณะ พบแต่ในระดับภาควิชาและหน่วยงาน
สนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรพิจารณานําผลการประเมิน ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม เพ่ือนําไปสู่

การปรับปรุงและจัดทําแผนฯ ในระดับคณะต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
-  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต และการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรดําเนินการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตพร้อมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการ        

ในทุกโครงการ 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงยอมรับมาเป็นที่ปรึกษาสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะได้ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  
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 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะยังไม่ได้จัดทําระบบการประเมินการบริหารงานและธรรมาภิบาล 
2. การจัดการความรู้ของคณะยังไม่สมบูรณ์ 
3. คณะยังไม่มีแผนระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและตัดสินใจ 
ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรพัฒนาระบบการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารอาจมีการกําหนดตัวบ่งช้ีให้สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีธรรมาภิบาล 
2. คณะควรจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้อง

กําหนดตัวบ่งช้ีทั้งที่เป็น Output และ Outcome มีการประเมินผลของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน                  
ส่วนกิจกรรมของการจัดการความรู้คณะอาจศึกษารูปแบบของการทํากิจกรรมที่เหมาะสมมาใช้ อาทิ 
SECI Model ซึ่งจะทําให้การทํากิจกรรม Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge มีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

3. คณะควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเพ่ือใช้เป็นกลไกในการ
พัฒนาและสนับสนุนการบริหารงานของคณะที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อสังเกต 
1. ในปีการประเมิน 2555 คณะมีการเปลี่ยนคณบดี 3 ครั้ง จึงไม่ได้มีการประเมินการบริหารงานของ

ผู้บริหาร 
2. การจัดการความรู้ในภาพรวมคณะยังเป็นการดําเนินงานในลักษณะของโครงการอบรมให้ความรู้ 

และไม่ได้สรุปเป็นองค์ความรู้เพ่ือใช้การบริหารงาน 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 

1. คณะมีความสามารถในการจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ดีถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะยังไม่ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเน่ืองจากคณะยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะอาจจะต้องวางเป็นแผนระยะยาวสอดคล้องกับระยะเวลา

ของแผนยุทธศาสตร์ จะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินคณะ ทิศทางด้าน
การเงิน กลยุทธ์ของการได้มาของเงิน และการใช้ไปของเงิน มีการระบุระบบการตรวจสอบ และการ
จัดทํารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
- 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี และยังไม่สามารถนําสู่การประมวลผลในรูปสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจได้ 
2. การประกันคุณภาพระดับภาควิชาและคณะวิชายังขาดความต่อเน่ือง ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูล และ

การประมวลผลข้อมูลยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. วัฒนธรรมการทํางานเพ่ือการประกันคุณภาพยังไม่สะท้อนในระดับองค์กร ที่ชัดเจน การทํางานยัง

ขาดระบบคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกํากับติดตามและประเมินผลการทํางานเพ่ือการ
ปรับปรุงในระหว่างการทํางานอย่างเป็นระบบ การนําผลการประเมินมาใช้เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างระบบการทํางานที่ให้การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพสามารถผนวกเข้ากับ

กระบวนการทํางานตามปกติโดยอาจมีการจัดทําการวิเคราะห์การไหลของเอกสารและวิเคราะห์งาน
ใหม่ให้สอดคล้องกับผลของตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพ 
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2. ควรปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ เช่น การสร้างค่านิยมร่วมในการ
ทํางานที่นําสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบนความสมดุลโดยมุ่งเน้นการทํางาน     
ที่นําสู่คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจขององค์กรและของมหาวิทยาลัย 

ข้อสังเกต 
1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ เช่น การทํา FIS และการทําแผนยุทธศาสตร์

ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ
แก่สังคม แต่ขาดการวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้สู่การเป็นแนวปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมและนําสู่
การให้หน่วยงานอ่ืนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด              
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานท่ี 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 3.00 3.81 3.65 3.00 3.00 3.81 3.65

มาตรฐานท่ี 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.83 3.71 3.75 3.71 - 4.58 4.58 3.92 3.97 4.58 4.09

   มาตรฐานท่ี 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 3.57 3.57 3.57 - 4.83 4.83 3.57 3.57 4.83 3.73

   มาตรฐานท่ี 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบริหาร
การอดุมศึกษา  

4.83 3.80 3.89 3.80 - 4.54 4.54 4.10 4.18 4.54 4.23

มาตรฐานท่ี 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันาสงัคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 3.50 3.50 3.50 - 4.60 4.60 3.50 3.50 4.60 4.16

เฉลี่ยภาพรวม 4.83 3.68 3.72 3.68 3.00 4.37 4.27 3.85 3.88 4.37 4.04
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและผลงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจํานวนน้อย อีกทั้งการจัดกิจกรรมของการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิตยังมีน้อย 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
3.92 อยู่ในเกณฑ์ดี  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา                   
มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ได้คุณภาพระดับดี เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทําให้การจัดทําแผน และการ
บริหารงานงานไม่ต่อเน่ือง ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 ได้คุณภาพระดับดี
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาอก และเช่ียวชาญในงานวิจัยอยู่เป็นจํานวนมาก 
มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านกระบวนการ และผลลิต สะท้อนให้
เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีกลไกในการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ยังมีน้อย
ส่งผลให้จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพมีจํานวนน้อย  

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 3.85 อยู่ในเกณฑ์ดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 3.86 4.00 3.86 3.00 4.21 4.03 3.75 3.86 4.21 3.95

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 3.56 3.56 3.56 - 4.43 4.43 3.70 3.70 4.43 3.91

3. ด้านการเงิน 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - 4.50 4.50 - 4.50
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มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.67 3.50 3.50 3.50 - 4.54 4.54 4.08 4.08 4.54 4.31

เฉลี่ยภาพรวม 4.83 3.68 3.72 3.68 3.00 4.37 4.27 3.85 3.88 4.37 4.04
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังน้ี  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสัมฤทธิผล
ทางการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต การให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังการบริการทางวิชาการ  
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีตัวบ่งช้ีบางตัวที่ยังมีการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งช้ีที่ 
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี และตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.70 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีกระบวนการพัฒนาแผน ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี แต่ยังมีตัวบ่งช้ีบางตัวที่ยังมีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ คือ ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งช้ีที่ 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ และตัวบ่งช้ีบางตัวที่ยังมีผลกรดําเนินงานในระดับต้องปรับปรุง คือ ตัวบ่งช้ีที่ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้
เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผู้บริหารวางแผนและตัดสินใจได้
เป็นอย่างดี  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.08                  
ได้คุณภาพระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีความเช่ียวชาญ

ด้านงานวิจัย และมีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามควรปรับปรุง
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การจัดทําแผนการจัดการความรู้ที่ไม่มีความชัดเจนของการกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ว่ามีที่มาอย่างไร 

การกําหนดเป้าหมายที่วัดได้ การกําหนดกลุ่มบุคคลที่จะจัดการความรู้ และแสดงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของคณะ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5)  
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

4.78 3.60 3.60 3.60 - 4.36 4.36 3.87 3.87 4.36 3.96

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.67 3.33 3.33 3.33 - 4.37 4.37 3.87 3.87 4.37 3.95
   3) ด้านการเงิน - 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 3.67 3.67 3.67 - 4.36 4.36 3.67 3.67 4.36 3.84

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 3.78 3.88 3.78 3.00 4.37 4.25 3.82 3.90 4.37 4.09

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 3.50 3.67 3.50 3.00 3.81 3.65 3.40 3.50 3.81 3.58

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.60 4.60 4.33 4.33 4.60 4.46
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 4.50 4.50 4.50 - 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 4.75

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 3.00 3.00 3.00 - 4.50 4.50 3.00 3.00 4.50 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.83 3.68 3.72 3.68 3.00 4.37 4.27 3.85 3.88 4.37 4.04
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี ดี
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.87 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.67 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.82 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 3.40 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 3.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ที่ไม่ใชผู่้บริหาร 3 คน 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีการประชาพิจารณ์ 
2. คณะทําบันทึกแจ้งให้เสนอข้อคิดเห็นเรื่องแผนยุทธศาสตร์ 
3. หากคณะรับอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ก็จะมีการวางแผนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เมื่อจบ

การศึกษาระดับปริญญาแล้ว ก็สนับสนุนให้มีการขอตําแหน่งทางวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัย คือ
ภายใน 6 ปี 

4. มีการกระตุ้นให้ทําผลงาน 
5. มีการเขียนตําราและนําไปทดลองใช้ในการสอน 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนเพ่ือทําวิจัย และนําเสนอผลงานทางวิชาการจากภายนอกคณะ 
7. มีความภาคภูมิใจที่คณะมีสาขาวิชาสหกรณ์ซึ่งก่อต้ังพร้อมกับมหาวิทยาลัย 
8. มีความภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของความเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ ในการมีส่วนร่วม การให้คําปรึกษาแก่

อาจารย์รุ่นน้องเป็นอย่างดี 
9. ประกันสุขภาพควรมี 2 สิทธิ คือ ประกันกลุ่ม และประกันสังคม 
10. อยากให้มีการทําวิจัยแบบบูรณาการ โดยเฉพาะงานวิจัยระหว่างภาควิชา 
11. อยากให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับช้ันนําของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยการ

ประชาสัมพันธ์ 
12. เน้นการประชาสัมพันธ์คณะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาอัตลักษณ์ 
13. เศรษฐศาสตร์มีอัตลักษณ์เด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิสิต จํานวน 10 คน 
นิสิตปริญญาตรี 5 คน 

1. หลักสูตรมีการฝึกงานและบริการวิชาการพร้อมกัน 
2. กิจกรรมมีการออกค่าย 
3. หลักสูตรนานาชาติ มีการปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดเรียน 
4. รณรงค์ เร่ืองการแต่งกาย 
5. พัฒนาเร่ืองภาษาอังกฤษ 
6. คณะควรมีขั้นตอน ช่วยนิสิตในการขอไปฝกึงาน 
7. ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย  

นิสิตปริญญาเอก 2 คน 
1. มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
2. เรียนรู้กระบวนการทําวิจัย 
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3. เพ่ิมเติมเร่ืองภาษาอังกฤษ  
4. ทางคณะมีการจัดอบรมการเขียน journal  
5. พ้ืนที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 

นิสิตปริญญาโท 3 คน 
1. ปรับปรุงเร่ืองความสะอาดของห้องนํ้า 
2. อาคารที่จอดรถ อยากให้มีระบบเหมาจ่าย 
3. ปรับปรุงเร่ืองการเรียนภาษาอังกฤษให้มีเพ่ิมมากขึ้น 

 
กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 3 คน และ ศิษย์เก่า 2 คน 

1. หลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. บัณฑิตมีคุณภาพ ทํางานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. บัณฑิตควรเพ่ิมเติมในเรื่องของสหกิจศึกษา 
4. บัณฑิตมีภาวะผู้นําสูง กล้าแสดงออก 
5. เพ่ิมเติมเร่ืองภาษาอังกฤษ 
6. ควรเพ่ิมวิชาทางการเงินการธนาคาร การลงทุนในบางสาขา และความเช่ือมโยงของรายวิชาต่างๆ บัณฑิต

ยังมีน้อย 
7. การประยุกต์ใช้บัณฑิตยังมีน้อย  
8. ควรมีการเพ่ิมเติมการเรียนการสอนจากหน่วยงานเอกชน ที่ประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐศาสตร ์
9. เน้ือหารายวิชาบางวิชาไม่ได้ใช้ในการทํางาน ต้องมีการอบรมเพ่ิมเติม 
10. ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

 
กลุ่มที่  4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 9 คน 

1. บุคลากรไม่ทราบเรื่องวิสัยทัศน์ 
2. การพัฒนาบุคลากรมาจากความต้องการของบุคลากร 
3. มีปัญหาเร่ืองเวลาในการฝึกอบรม 
4. มีการเชิญอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์มาสอนภาษาอังกฤษ ทํามา 2 course แล้ว 
5. ชอบอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี 
6. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับบุคลากร 
7. เพ่ือนร่วมงานสามารถคุยกันได้ มีความร่วมมือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รวมท้ังสายอาจารย์มีความเป็นกันเอง 
8. สารสนเทศอยากให้มีหัวหน้างานโดยตรง 
9. อยากให้มีสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนิสติเพ่ิม 
10. ระบบงานอยากให้มีการส่งเอกสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
11. อยากให้มีการ Scan น้ิวเข้าทํางานทั้งบุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย์ 
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12. อยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน 
13. อยากให้มีทางเช่ือมต่อระหว่างอาคาร 2 กับ อาคาร 5 
14. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ภายในด้านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคณะ เพ่ือจะได้ให้บุคลากรทุกคนสามารถ

ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้องตรงกัน 
15. อยากให้รณรงค์และเข้มงวดในเรื่อง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ วินัย ของนิสิต 
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14ภาคผนวกที่ 2   
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงาน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 
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ภาพกิจกรรม 
(ต่อ) 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 
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ภาคผนวกที่ 3   
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2                                       4.32 4.07  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.29 4.04  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.19 3.88   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.14 3.85   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.56 4.37   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.54 4.37  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.00 4.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 6 4.00 4.00 ขาดข้อ 7 
8 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 4 4 4 4.00 4.00 ไม่
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 4.00 4.06 4.06 4.06 4.06 ไม่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต  4.30 4.00   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00 ขาดข้อ 8 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

65 82 72.25 82 72.25 5.00 5.00   

113.5 113.5

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

23 29.5 25.99 29.5 25.99 4.33 4.33   

113.5 113.5

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 5 5 2 4.00 2.00 ขาดข้อ 1 
2 4 6 7  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 7 7 5.00 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 6 6 4.00 4.00 ขาดข้อ 6  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 6 6 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริม สร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 3 3 3.00 3.00 ขาดข้อ 4 
5 

1  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 349 83.29 349 83.29 4.16 4.16   

419 419

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 522 522   

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 535 535   

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 349 349   

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 62 62   

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 10 10   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน 1 1   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 70 70   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 30 30   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน 15,675.23 15,675.23   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.00 4.02 4.04 4.02 4.04  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 69.50 20.03 28.75 10.20 4.01 2.04 แผน ก. 
77 คน
แผน ข. 
205 คน  

347 282

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

คน 347 282   

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน 120 60.00 46 23.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

ผลงาน 10 7.50 5 3.75  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน 1 1.00 2 2.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 1 1.00 0 0.00  

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 2.50 83.33 2.50 83.33 5.00 5.00   

3 3
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  
  
  
  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด 

คน 3 3   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 1 0.50 1 0.50  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 2 2.00 2 2.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 595.00 5.24 595.00 5.24 4.37 4.37   

113.5 113.50

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 12 23.00 11.5 23.00   

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 44 220.00 44.0 220.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 8.5 25.50 8.5 25.50   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 20 120.00 20.0 120.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.0 0.00 0.0 0.00  

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 10.5 52.50 10.5 52.50  

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 17 136.00 17.0 136.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0.0 0.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 1 8.00 1.0 8.00  

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 10.00 1.0 10.00  

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3.00 3.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 5 5 4 3.00 3.00 ขาดข้อ 4 
6 7 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 3 4 4 3.00 3.00 ขาดข้อ 5 
6 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00 ขาดข้อ 3 
5 



 
 รายงานผลประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

41

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 4.67 4.46   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 6 4.00 4.00 ขาดข้อ 7 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 4.00 4.00 ขาดข้อ 2 
6 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80000 45,223,171.08 401,983.74 45,223,171 401,983.74 5.00 5.00   

112.5 112.5

5 
(สมศ.) 

  
  

  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 8 18.50 16.02 15.50 13.40 5.00 5.00  

115.5 115.5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 113.50 113.50   

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 2.00 2.00   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 11 2.75 2 0.50  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 5 2.50 5 2.50  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

2 1.50 2 1.50  

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

7 7.00 11 11.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 2 0.25 0 0.00  

  
  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 2 0.50 0 0.00  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

ผลงาน 4 4.00 0 0.00  

6 
(สมศ.) 
  
  

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 30 25.97 27 23.38 5.00 5.00  

116 116

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 11 15   

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 12 12   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 7 0   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค ์ เรื่อง 0 0   

7 
(สมศ.) 

  
  
  

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8 12.00 10.39 8.75 7.58 5.00 3.79  

115.5 115.5

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 16 4.00 1 0.25  

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง 9 4.50 7 3.50  

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 2 1.50 4 3.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 2 2.00 2 2.00  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.75 4.75   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 ขาดข้อ 5 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 22 29.00 82.86 23.00 65.71 5.00 5.00   

35.00 35.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 14 15       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 1       

  
  

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

เรื่อง 13 7
    

  

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 35 35       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 4 4 5 4.00 5.00 เพิ่ม
เกณฑ์ข้อ 
5 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00 ไม่
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกิน
ดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 ไม่
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.33 4.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 3 4.00 3.00 ขาด 4 5 
6 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00 ขาด 5 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.37 3.77   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 6 5 5 3.00 3.00 ขาดข้อ 6 
7  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 5) หมาย
เหตุ   

2555 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 3 5.00 3.00 ขาดข้อ 4 
5 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 4 4 3 4.00 3.00 ขาดข้อ 1 
4 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 3.51 4.83 4.83 4.83 4.83  

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 4.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 6 4.00 4.00 ขาดข้อ 1 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.09 3.94   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 8 7 4.00 4.00 ขาดข้อ 5 
9 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.00 4.19 3.88 4.19 3.88  
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