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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

คณะเศรษฐศาสตร์ถือก าเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาควิชาสหกรณ์ และ 5 หน่วยงานสนับสนุน คือ 
ส านักงานเลขานุการคณะ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ และศูนย์กิจการนานาชาติคณะเศรษฐศาสตร์  

คณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ซึ่งด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา และปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2559 ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯ ระดับคณะ 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้รายงานผลการประเมินตนเอง รอบปี
การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online)  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี ซึ่งมากกว่าที่คณะประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้
คุณภาพระดับด ีและถ้าวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า 
ได้คุณภาพระดับดีทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 3.57, 4.29 และ 4.04 ตามล าดับ ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อย่างไรก็ตาม ยังมี
องค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.39  หาก
พิจารณาที่ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.08 โดยทุก
หลักสูตร (13 หลักสูตร) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ภาพรวมเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
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ภาพรวม ผลติบัณฑิต วิจยั บรกิารวิชาการ ท านุบ ารงุศิลปะฯ บรหิารจดัการ

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. จากการที่คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย คณะควรมีการพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ต่างๆ ในอนาคต โดยค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ อาทิ ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 
ความน่าสนใจในการดึงดูดผู้ เรียน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณภาพของบัณฑิต ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. การประเมินความส าเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ควรพิจารณาทบทวนการเขียนตัวบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. การตั้งเป้าหมายผลการด าเนินงานของคณะ ควรสะท้อนถึงความต้องการที่จะพัฒนาการบริหาร
จัดการคณะในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม 

4. ในการจัดท าผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา คณะควรพิจารณา
สรุปในส่วนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความ “อยู่ระหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล” เนื่องจากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ พบว่ากิจกรรม
ดังกล่าวได้ด าเนินการแล้ว หากกิจกรรมใดอยู่ระหว่างด าเนินการ ควรสรุปให้ชัดเจนว่า
ด าเนินการไปถึงขั้นใด 

5. การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (จากตัวเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองและการสัมภาษณ์) คณะกรรมการยังไม่พบว่า คณะได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ ดังนั้น คณะควรหา
วิธีการเพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกต ิ

 
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เพ่ือให้เห็นพัฒนาการในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการประเมินฯ จึงได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ทั้งในภาพรวมและแยกตามพันธกิจ รายละเอียดดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้
คุณภาพระดับดีเช่นกัน และเมื่อพิจารณาแยกตามพันธกิจสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากคะแนนเฉลี่ย 3.06 เป็น 3.39 โดยความ
โดดเด่นของคณะอยู่ที่คุณภาพอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก และกระบวนการส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย แตอ่ย่างไรก็ตามภาพรวมด้านการผลิตบัณฑิตยังได้คุณภาพระดับพอใช้ ทั้งนี้
เป็นเพราะในปีการศึกษา 2558 ผลลัพธ์ที่เป็นผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมทั้ง 13 หลักสูตร มีคะแนน
เฉลี่ยเพียง 3.08 โดยมี 4 หลักสูตรที่ได้คุณภาพระดับปานกลาง และอีก 9 หลักสูตรได้คุณภาพระดับดี  รวมทั้ง
ปัจจัยน าเข้าที่เป็นค่า FTES ของนิสิตต่ออาจารย์ประจ ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด (1 : 
25) มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 0.78 (1 : 29.22)  

2. ด้านการวิจัย พบว่า มีผลการประเมินคงที่มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 เท่ากันทั้ง 2 ปี ได้ระดับคุณภาพ 
ดีมาก โดยความโดดเด่นของคณะอยู่ที่อาจารย์มีศักยภาพสูงในการหาแหล่งทุนวิจัยได้มากถึง 70,073,667 บาท 
คิดเป็น 614,681.29 บาท/คน (ภายใน มก. 8,441,477.00 บาท และภายนอก มก. 61,632,190.00 บาท) 
รวมทั้งสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้มากถึง 115 เรื่อง โดยเฉพาะ
ผลงานที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00 มีจ านวน 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 19 เรื่อง องค์กร
ระดับชาติว่าจ้าง 28 เรื่อง และต ารา 1 เล่ม)  

3. ด้านการบริการวิชาการ พบว่า มีผลการประเมินลดลงจากคะแนนเฉลี่ย 5.00 เป็น 4.00 ทั้งนี้
เป็นเพราะในปีการศึกษา 2558 รอบการน าเสนอผลการประเมินการบริการวิชาการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะไม่เป็นไปตามข้อก าหนด อย่างไรก็ตาม คณะมีความโดดเด่นในด้านการบริการวิชาการในกลุ่ม
สหกรณ์และผู้น าสหกรณ์ และมีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเกษตรของประเทศ  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีผลการประเมินคงที่มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
เท่ากันทั้ง 2 ปี ได้ระดับคุณภาพดีมาก โดยความโดดเด่นของคณะอยู่ที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ Cross 
Culture และเป็นกิจกรรมในวงกว้าง รวมทั้งมีความเข้มแข็งของศาสตร์ที่สามารถผนวกเข้ากับเรื่องท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรม 

5. ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีผลการประเมินคงที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 เท่ากันทั้ง 2 ปี ได้ระดับ
คุณภาพดี โดยคณะมีศักยภาพสูงในการหารายได้ท าให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม คณะยังขาดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนที่จะสามารถรองรับแผนการพัฒนาระยะ
ยาวในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557 พบว่า  
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดย
มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) รายละเอียดดังนี้ 

ข้อเสนอแนะด้าน จ านวนข้อเสนอแนะ จ านวนแนวทาง
ปรับปรุงที่คณะเสนอ 

ผลการปรับปรุงตามแนวทางที่คณะเสนอ 
เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างด าเนินการ 

การผลิตบัณฑิต 3 7 4 3 
การวิจัย 1 4 - 4 
การบริการวิชาการ 1 1 - 1 
การบริหารจัดการ 2 4 1 3 

รวม 7 16 5 11 
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บทน า 
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

คณะเศรษฐศาสตร์มีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และเอกลักษณ์ ดังนี้ 

ปรัชญา/ปณิธาน “สั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาในองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงประยุกต์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม 
และคุณธรรม สามารถประยุกต์ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ชี้น าทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง”  

วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ก้าวน า ร่วมมือกันสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่สากลและ
รับผิดชอบต่อสังคม”  

ค่านิยม “ซื่อสัตย์ รักองค์กร มององค์รวม ร่วมท างาน” 

เอกลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ (ECON KU) 
E : Excellency (ความเป็นเลิศ) 
C : Commitment (ความมุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม) 
O : Open-minded (เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลง) 
N : Networking (การสร้างเครือข่าย) 
K : Knowledge Creation (สรรค์สร้าง ใฝ่รู้ และใฝ่ดี) 
U : Unity (ความสามัคคี) 

คณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 13 หลักสูตร แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 
ทั้งภาคปกต ิภาคพิเศษ และการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก 2 หลักสูตร มีอัตราก าลังทั้งหมด 257 คน แบ่งเป็น อาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด 120 คน (ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเงินรายได้ 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 26 คน มีอาจารย์ลา
ศึกษาตอ่ 8 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน 137 คน (มีต าแหน่งนักวิจัย 2 คน) 
 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมินซึ่ง

ใช้รูปแบบพิชญพิจารณ์ การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเอง
ของคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานคณะเศรษฐศาสตร์  เพ่ือรับฟังผลการ

ด าเนินงานของคณะ ปีการศึกษา 2558 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเองบนระบบ 

CHE QA Online รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 3 คน ศิษย์เก่า 3 คน 
นิสิตปริญญาตรี 4 คน นิสิตปริญญาโท 3 คน นิสิตปริญญาเอก 1 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 6 คน เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินผลประเมิน  

 คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน และน าเสนอผลการประเมินด้วย
วาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์รับทราบ และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพบนระบบ CHE QA Online และจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ และส านักงานประกันคุณภาพ ภายหลังการประเมินฯ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินฯ ตัดสินผลการประเมินด้วยการตรวจสอบเอกสารเชิงประจักษ์ 
และสอบทานข้อมูลด้วยการหารือหรือสัมภาษณ์ทีมผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกัน
ในทีมคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคน เพ่ือตัดสินผลรายตัวบ่งชี้และภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้ง
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพต่อผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. ยืนยันสภาพการด าเนินงานของคณะและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของคณะ และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะ 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การ

วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 
08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้อง

ประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์  
09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

-   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน (OP) 
2) สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ      

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่          
ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคณะในอนาคต 

-  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ
ผู้บริหาร 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ตามผลการ
ประเมินรายตัวบ่งชี้  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 7 
13.00 – 13.45 น. สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา จ านวน 3 คน 
13.45 – 14.30 น. สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับคละชั้นปี                        จ านวน 8 คน 
14.30 – 15.15 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า  จ านวน 3 คน 
15.15 – 16.00 น. สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน                          จ านวน 6 คน 
16.00 – 17.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ตามผลการ

ประเมินรายตัวบ่งชี้ (ต่อ)  
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วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 
09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันอภิปรายตัดสินผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 7 
13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจาต่อผู้บริหาร และ

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของคณะ ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์  

 เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี ซึ่งมากกว่าที่คณะประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้
คุณภาพระดับด ีและถ้าวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า 
ได้คุณภาพระดับดีทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 3.57, 4.29 และ 4.04 ตามล าดับ ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อย่างไรก็ตาม ยังมี
องค์ประกอบที่ได้คุณภาพระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 หาก
พิจารณาที่ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.08 โดยทุก
หลักสูตร (13 หลักสูตร) “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ผลประเมินคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2558 
I P O รวม ผลการ

ประเมิน 
I P O รวม ผลการ

ประเมิน 
1 การผลติ
บัณฑิต 

3.09 3.00 3.08 3.06 พอใช้ 3.09 4.00 3.08 3.39 พอใช้ 

2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 การบริการ
วิชาการ 

 4.00  4.00 ด ี  4.00  4.00 ด ี

4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5.00  5.00 ดีมาก  5.00  5.00 ดีมาก 

5 การบริหาร
จัดการ 

 4.50  4.50 ด ี  4.00  4.00 ด ี

รวม 3.57 4.14 4.04 3.95  3.57 4.29 4.04 4.03  
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี  ดี ดี ดี ดี  
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ีและองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ประเมินตนเอง บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน ผลประเมินของกรรมการ บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ภาพรวมผลประเมิน  3.95    4.03 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  3.06   3.39 
1.1 ผลการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3 คะแนน 40.10 13 3.08 / 3.08 40.10 13 3.08 / 3.08 

หมายเหตุ  ผลประเมินไม่สอดคล้องกับท่ีปรากฏในระบบ CHE QA Online ได้ 3.05 เนื่องจากมีการขอยกเว้นการประเมินฯ ดังน้ี 

 หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ไม่ประเมินฯ ตัวบ่งชี้ 2.1 

 หลักสูตรปรัญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่ประเมินฯ ตัวบ่งชี้ 2.2 
1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
70 

90 120 75.00 / 4.69 90 120 75.00 / 4.69 

1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ี
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
25 

73 120 60.83 / 3.80 73 120 60.83 / 3.80 

1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
32:1 

3,273.00  112 29.22 / 0.78 3,273.00  112 29.22 / 0.78 

1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ  - -  4 
(ไม่ผ่าน  
ข้อ 5,6) 

x 3.00 -  -  4 
(ไม่ผ่าน  
ข้อ 5,6) 

x 3.00 

1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

4 ข้อ  - -  4 
(ไม่ผ่าน  
ข้อ 3,6) 

/ 3.00 -  -  6 
(ครบ  
6 ข้อ) 

/ 5.00 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกต่างจากคณะ  

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 เพราะจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า มีการสอดแทรกการด าเนินงานตามกลไก PDCA ในกิจกรรมท่ี
นิสิตด าเนินการ เพื่อให้นิสิตเข้าใจการท างานอย่างมีคุณภาพ และเมื่อสัมภาษณ์นิสิตยืนยันได้ว่านิสิตเข้าใจหลักการท างานอย่าง
มีคุณภาพในระดับหน่ึง โดยนิสิตจะมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา และเมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จ
สิ้นจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม พร้อมท้ังพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของการด าเนินงานพร้อมแนวทางการแก้ไข 
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้การจัดกิจกรรมในปีต่อไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 เพราะจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารกับนิสิตมีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างดี และจะมีการ
พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมนิสิต ได้แก่ กิจกรรมรับน้องจากการสอนน้อง
ร้องเพลง ปรับเป็น “รับน้องเข้าบ้าน” นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพสโมสรนิสิตของคณะเป็นประจ าทุกปี 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ประเมินตนเอง บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน ผลประเมินของกรรมการ บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  5.00   5.00 
2.1 ระบบและ
กลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6 
(ครบ  
6 ข้อ) 

/ 5.00     6 
(ครบ  
6 ข้อ) 

/ 5.00 

2.2 เงิน
สนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
100,000
บาท/คน 

70,073,667 114 614,681.29 / 5.00 70,073,667 114 614,681.29 / 5.00 

2.3 ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 8 
(ตั้งเป้า 
หมาย
ลดลง) 

72.20 122 59.18 / 5.00 72.20 122 59.18 / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  4.00   4.00 
3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ     5 
(ไม่ผ่าน 
ข้อ 4) 

/ 4.00     5 
(ไม่ผ่าน 
ข้อ 4) 

/ 4.00 

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00    5.00 
4.1 ระบบและ
กลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ     6 
(ไม่ผ่าน 
ข้อ 7) 

/ 5.00     6 
(ไม่ผ่าน
ข้อ 7) 

/ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.50   4.00 
5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อ
การก ากับ
ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ     7 
(ครบ  
7 ข้อ) 

/ 5.00     5 
(ไม่ผ่าน  
ข้อ 1,2) 

x 4.00 

เหตุผลที่กรรมการประเมินแตกต่างจากคณะ  

 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 เพราะขาดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีชัดเจนท่ีจะสามารถรองรับแผนการพัฒนาระยะยาวในอนาคต 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 เพราะการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5.2 ระบบก ากับ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ     5 
(ไม่ผ่าน 
ข้อ 5) 

/ 4.00     5 
(ไม่ผ่าน 
ข้อ 5) 

/ 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.06 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.39 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง 
2. คณะมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง ท าให้มีนิสิตต่างชาติเลือกที่จะมาศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการดี มีความคิดสร้างสรรค์ 
3. จากการสัมภาษณ์ คณะมีแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีในภาพรวมค่อนข้าง

หลากหลาย และครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ครบถ้วน โดยมีหลายๆ กิจกรรมที่เป็นการให้ความรู้ที่ดีแก่นิสิต เช่น การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“ตลาดหุ้น” การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับคณะ โครงการ Buddy Program เป็นต้น 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรพิจารณาวางแผนการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตรที่ยังได้

คะแนนการประเมินน้อยกว่า 3.00 (โดยเฉพาะในส่วนขององค์ประกอบที่ 3 นิสิต ในการประเมิน
ระดับหลักสูตร) 

2. จากการสัมภาษณ์ คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และควรเพ่ิม
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Excel เพ่ือการวิเคราะห์ หรือการจัดอบรมใน
หัวข้อ “Using computer for Analysis” รวมทั้งการอบรมหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน” 
เพ่ือเป็นประโยชน์กับบัณฑิตเมื่อเข้าท างาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  

(1 : 25) 
2. คณะมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าในลักษณะการให้ข้อมูลผ่าน fanpages แต่ยังขาดการให้ความรู้ใน

วิทยาการใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีแผนในการปรับจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. คณะควรเพิ่มเติมการให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ศิษย์เก่าลงใน fanpages ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ 

ศิษย์เก่า 
3. คณะควรเพิ่มช่องทางในการสอดแทรกความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับนิสิตทั้งคณะอย่างทั่วถึง 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีศักยภาพสูงในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ มีการวางแผนแม่บทงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคม สามารถบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และการน าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
มีการสร้างเครือข่ายการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมีการเผยแพร่ผลงานในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการเพิ่มจ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาเอก 
2. คณะควรพิจารณาหาแนวทางการน าผลงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรภายนอกมาสร้าง

ประโยชน์ให้กับคณะ โดยอาจจะถอดบทเรียนจากการด าเนินงานเขียนเป็นต ารา เพ่ือประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน หรือต่อยอดเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ข้อสังเกต 
1. ในการประเมิน “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์” หากระบบที่น ามาอ้างอิงยังไม่สามารถด าเนินการได้ ไม่ควร
น ามาเป็นหลักฐานอ้างอิง 

2. ควรระบุ “ขั้นตอนหรือแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงาน” ภายหลังการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือการเผยแพร่ผลงาน 

3. ในกรณีที่อาจารย์ในคณะมีความประสงค์ขอการคุ้มครองสิทธิ์การวิจัย คณะควรมีส่วนงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนอาจารย์ในการด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น กลุ่ม

สหกรณ์และผู้น าสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
2. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม และมีเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เช่น การเผยแพร่สู่สาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ผ่านสื่อต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ 
1. รายงานการประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการต่างๆ ควรน าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานของแผนบริการวิชาการ 
และการประเมินโครงการ รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากกรรมการประจ าคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะ Cross Culture และเป็นกิจกรรมในวงกว้าง (ร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืนๆ) 
2. คณะมีความเข้มแข็งของศาสตร์ที่สามารถผนวกเข้ากับเรื่องท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ด้านเกษตรกรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย และการสืบทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะเพราะมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นฐานที่จะเชื่อมโยงได้ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจนที่จะสามารถรองรับแผนการพัฒนาระยะยาวใน

อนาคต 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงถึงประมาณการรายรับและรายจ่าย การจัดสรร

รายได้สู่แผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมพันธกิจของคณะ และแสดงถึงความคุ้มทุน/ คุ้มค่า สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของคณะในอนาคต 

2. จากข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร ทั้งคณะและหลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ให้สามารถ
น าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ จ านวน 3 คน 
 
พัฒนาการของคณะในรอบ 4 – 5 ปี และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรัปบปรุง 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  

- ควรมีการ Rescale จ านวนนิสิตของคณะให้ลดลง โดยอาจจะใช้วิธีการยุบรวมหลักสูตร และ
ปรับเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาเอก (Major) แทน 

- Input ของนิสิตที่เข้ามาแบ่งเป็น 2 กลุ่มชัดเจน คือ กลุ่มเก่ง กับกลุ่มอ่อน ซึ่งคณะมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มเก่งผลักดันให้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติเพ่ือดึงศักยภาพ
ของนิสิตออกมาให้เต็มที่ (ประสบความส าเร็จเพราะมีนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล) 
ส่วนกลุ่มอ่อนจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระของรายวิชาเป็นหลัก  

- ควรผลักดันเรื่องความเข้มข้นด้านวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ( interaction) 
เพ่ือให้นิสิตมีความเก่งทั้งในศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เป็น  

- ควรปรับหลักสูตรเป็นภาคภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงกลุ่มลูกค้าจากต่างชาติเข้ามาศึกษา ซึ่ง
ปัจจุบันคณะมีเครือข่ายที่เป็นภาคีในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น คณะควร
วิเคราะห์ต่อไปว่าจะท าอย่างไรให้เกิดความเป็นนานาชาติที่สามารถขยายเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 

 
2. ด้านการวิจัย 

- มีผลงานที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus มีจ านวนมากขึ้น ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเกิดจากกลไกการผลักดันของคณะที่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานเพ่ิมข้ึน 

- อาจารย์ที่ท าวิจัยยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ทุนจากภายในคณะจึงมีไว้ส าหรับอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่เป็นหลัก 

- ระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อนักวิจัยเท่าที่ควร การสนับสนุนปัจจัยที่อ านวย
ความสะดวกให้นักวิจัยยังมีน้อย (มีความล่าช้าในการจ่ายเงินวิจัย การท าวิจัยร่วมกับต่างชาติมีข้อ
ติดขัดมาก) ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยหักส่วนต่าง 15% ของงบวิจัยที่ได้รับจากนักวิจัยไปแล้ว 

 
3. ด้านการบริการวิชาการ 

- มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกมาว่าจ้างให้ท างาน นับเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะได้เป็นอย่างดี 
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กลุ่มที่ 2 นิสิต  จ านวน 8 คน 
 
1. กิจกรรมที่เพิ่มทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิตเป็นอย่างไร นิสิตได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

- นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตผ่านทางสโมสรนิสิตที่ส่งผ่านจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
นิสิตที่ท างานสโมสรต้องเสนอความคิดและจัดท าแผนงาน และโครงการ/กิจกรรมนิสิตประจ าปี 
เสนอต่อรองคณบดีเพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีอาจารย์เข้ามา
ร่วมงานและดูแลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

- การเรียนรู้ของนิสิตผ่านกิจกรรมพัฒนานิสิตไม่สามารถท าให้ครอบคลุมกับนิสิตทุกคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมของนิสิตแต่ละคนเป็นส าคัญ 

- กิจกรรมนิสิตที่ท าแล้วประสบความส าเร็จ ได้แก่ ค่าย YEC ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องนักเรียนมัธยมปลาย เป้าหมาย คือการท าให้น้องได้รู้จักคณะ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ พิจารณาจากนิสิตปี 1 ที่รับเข้า
มา ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าค่ายกิจกรรมนี้ 

- ความเข้าใจค าว่า “การประกันคุณภาพ” คือ การที่เมื่อจัดกิจกรรมใดๆ แล้วมีการประเมินผล 
พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ  และผู้จัดสามารถแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานได้ รวมทั้งมี
แนวทางในการเพ่ิมกิจกรรมพัฒนานิสิตได้ 

 
2. ความโดดเด่นที่ท าให้ตัดสินใจมาเรียนต่อท่ีคณะเศรษฐศาสตร์คืออะไร 

ด้านวิจัย และด้านวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์มีความเข้มแข็ง เมื่อเข้ามาเรียนต่อแล้วสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับงานประจ าที่ท าได้ดี การเรียนการสอนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด มีการ
จัดท าแผนเพื่อการส าเร็จการศึกษาร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ 

 
3. สิ่งท่ีคณะควรปรับปรุง 

สถานที่นั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ไม่เพียงพอ ปลั๊กไฟไม่พอ 
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กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า จ านวน 3 คน 
 
1. สิ่งท่ีได้จากการเป็นบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สามารถปรับใช้กับหน้างานได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเรียนรู้งานได้เร็ว 
รวมทั้งมีความอดทนมากกว่าบัณฑิตจากสถาบันอื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่ท าให้บัณฑิตได้งานท า 

 
2. สิ่งท่ีคณะควรปรับปรุง 

- ควรเพ่ิมทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel / SPSS ให้กับนิสิต เพ่ือให้สามารถ
ใช้วิเคราะห์ในการท างานได้มากขึ้น 

- รุ่นน้องเริ่มมีปัญหาไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ควรปรับรายวิชา หรือปรับกิจกรรมนิสิต 
โดยให้นิสิตมีความเข้าใจว่าจัดกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไร ไม่ใช่จัดกิจกรรมเดิมๆ เหมือนปีที่ผ่านๆ มา 

- เวทีการจัดกิจกรรมให้นิสิตมีน้อยไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเปิดเวที/ ให้นิสิตได้มีพ้ืนที่ในการ
แสดงออก/ ท ากิจกรรมมากกว่านี้ เพราะปัจจุบันกลุ่มที่ได้ท ากิจกรรมกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มเด็ก
สโมสรนิสิต  

- ควรเพิ่มทักษะเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยจัดท าเป็นวิชาที่เปิดสอนให้นิสิตด้วย เพ่ือให้นิสิต
ได้รู้จักการออมเงิน ความเสี่ยง การลงทุนในกองทุนที่ท าให้เงินงอกเงย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตของนิสิตในอนาคต 

- ควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสารที่จะจูงใจให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

- ควรมีเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตบัณฑิตศึกษาเรื่องทักษะภาษาอังกฤษให้เข้มข้นตั้งแต่แรกเข้า เพราะ
อย่างไรก็ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 

 
กลุ่มที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 6 คน 
 
1. พัฒนาการของคณะเศรษฐศาสตร์ 

- นโยบายการบริหารที่แตกต่าง ในยุคปัจจุบันเน้น MOU กับนิสิตต่างชาติ มีระบบการท างานด้าน
การต่างประเทศที่ชัดเจน  

- มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับอาเซียนมากขึ้น มีการ
ให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรมากข้ึน 

- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในคณะ และกิจกรรมพัฒนาร่างกาย 
เช่น โยคะ 

- ส่งเสริมให้เกิดการลดขั้นตอนในการด าเนินงาน เช่น การพัฒนาโปรแกรมการจองห้อง 
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2. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต 

- การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลในการสืบค้นที่เชื่อมโยงมาจากฐานของ มก. 
มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด  

- การจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานิสิต เช่น อบรมคอมพิวเตอร์ การปลูกป่าชายเลน การจัด
กิจกรรมต่างๆ จะประสานงานกับทางคณะและมหาวิทยาลัย 

- มีการจัดโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น  

- มีการท าหลักสูตรเสริม เช่น SPSS/  Marketing Media/ English for life มีการเชิญอาจารย์
จากภายนอกมาสอน  

- การช่วยเหลือนิสิตปริญญาโทต่างชาติ ทั้งเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งพบปัญหาว่าบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่สามารถสื่อสารกับนิสิตต่างชาติได้  

- ศูนย์บัณฑิตมีการพัฒนานิสิต 3 หลักสูตร การอบรมสถิติ การอบรมวิชาการ การเขียนผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis Camp เฉพาะ ป.เอก ส าหรับ ป.โท จัดท าเป็น Clinic ให้ค าปรึกษา) 

 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

การท าประกันคุณภาพเป็นภาระงานหนัก เหตุเพราะปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งผู้ท ายังไม่มีความเข้าใจ
ในระบบประกันคุณภาพ และมีการท างานซ้ าซ้อนบ่อยครั้ง เช่น การประเมินหลักสูตรผ่านระบบ มคอ.ออนไลน์ 
และการลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online ส่งผลให้การท างานตามภารกิจเกิดข้อบกพร่อง 
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ภาคผนวกที่ 2  
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ ค่า 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.69 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 3,273 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 5.00 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 120.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 30.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 90.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 47.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 35.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 4.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 34.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 34.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 21.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเท่า 1.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 0.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  3,273.00 

ระดับอนุปริญญา 0.00 

ระดับปริญญาตร ี 2,457.54 

ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 

ระดับปริญญาโท 433.22 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 

ระดับปริญญาเอก 19.81 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 8,441,477.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 8,441,477.00 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 61,632,190.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 61,632,190.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 112.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 112.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 2.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 8.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 8.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 115.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 

28.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 28.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

29.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 29.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5.00 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

19.00 

กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 19.00 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 28.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 28.00 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 0.00 
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