


คํานํา 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพศึกษาและได้ดําเนินงานในระบบประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยตลอด 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีจากภายนอก เพ่ือเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้มีประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 4 ประการ คือ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหาร
จัดการองค์กร เพ่ือสร้างสรรค์บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีจริยธรรม คุณภาพ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือรับใช้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  

คณะเศรษฐศาสตร์  ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขึ้นเพ่ือ
เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และรอบปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2553 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานจากหน่วยงานภายในของคณะฯ จํานวน 7 หน่วยงาน 
ตลอดจนความคิดเห็นจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2554 และได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว  
 

ณ โอกาสน้ี คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ
และหน่วยงานย่อย และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกชุด ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน 
ที่ได้มีส่วนทําให้การประกันคุณภาพบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของ
คณะ และมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ในการรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจําปีการศึกษา 2553 
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในบทน้ีเป็นการนําเสนอข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน คณะ
ผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ หลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิต ข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณ ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลการบริการทางวิชาการแก่สังคม และข้อมูลพ้ืนที่และลักษณะอาคาร ซึ่ง
เป็นผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
และรอบปีงบประมาณ 2553 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)  

 
ประวัติความเป็นมา 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลา 68 ปี ประวัติความเป็นมา
ของคณะเศรษฐศาสตร์ สรุปได้สั้นๆ ดังน้ี 

 
ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการจัดต้ังวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาภายใต้สังกัดของกระทรวง 

เกษตราธิการ โดยจัดให้มีการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาจาก
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์จะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรมสหกรณ์เป็นผู้จัดการอบรมดังกล่าว ณ กรมสหกรณ์ การจัดอบรมน้ีถือได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา 

 
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะของวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2486 โดยคณะสหกรณ์เป็นหน่ึงในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะเกษตร 
คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง มีการศึกษาข้ันอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี เพ่ือให้นิสิตที่
สําเร็จการศึกษาจากคณะสหกรณ์ออกไปรับราชการในกรมสหกรณ์ โดยมีคุณพระพิจารณ์พาณิชย์ อดีต
อธิบดีกรมสหกรณ์เป็นคณบดีคนแรก และอาจารย์ทนุศาตราภัย เป็นเลขานุการคณะฯ คณะสหกรณ์มี
สถานที่ต้ังอยู่ที่บริเวณข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะ
สหกรณ์ในสมัยแรกๆ น้ีมีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนกด้วยกันคือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2) แผนกวิชาสหกรณ์ (3) แผนกวิชาบัญชี และ (4) แผนกวิชานิติศาสตร์ 

 
ครั้นปี พ.ศ. 2495 เมื่อศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล ย้ายมาจากกรมสหกรณ์มาดํารง

ตําแหน่ง เลขานุการคณะฯ และเลื่อนเป็นรองคณบดีในเวลาต่อมา ได้เสนอใช้หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
และ 5 ปี โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และยังคงใช้สถานที่บริเวณกรมสหกรณ์เป็นที่ศึกษาไป
พลางก่อน พร้อมทั้งได้มีการเสนอให้เปลี่ยนช่ือจาก “คณะสหกรณ์” เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” 
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เพ่ือให้การศึกษากว้างขวางมากข้ึน และเพ่ือให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทํางานได้กว้างขึ้น แต่จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน ก.พ. ในขณะน้ันประสงค์จะเน้นความสําคัญของ
สหกรณ์จึงใช้ช่ือว่า “คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์” เมื่อมิถุนายน พ.ศ. 2495 ประกอบด้วย 8 แผนก
วิชา คือ  (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์กสิกรรม (4) 
แผนกวิชาบัญชี (5) แผนกวิชานิติศาสตร์ (6) แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (7) แผนกวิชาสังคมวิทยา และ
(8) แผนกวิชาเบ็ดเตล็ด 

 
จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2499 จึงได้ย้ายสถานที่ศึกษามาอยู่รวมกันกับคณะอ่ืนๆ ที่

บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนช่ือเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” โดยมีคุณพระพิจารณ์
พาณิชย์ ดํารงตําแหน่งคณบดี จนถึงปี พ.ศ. 2501 และยังคงดํารงตําแหน่งคณบดีกิตติมศักด์ิของคณะฯ 
จนถึงปี พ.ศ. 2506 ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ พันธุม  ดิษยมณฑล ได้เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีสืบต่อจากคุณพระ
พิจารณ์พาณิชย์จนถึงปี พ.ศ. 2518 ในช่วงที่ยังใช้ช่ือคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์น้ัน ได้มีการปรับปรุง
แผนกวิชาต่างๆ เสียใหม่เป็น 6 แผนกวิชา ประกอบด้วย (1) แผนกวิชาสหกรณ์ (2) แผนกวิชา
เศรษฐศาสตร์ (3) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (4) แผนกวิชาบัญชีและการธุรกิจ (5) แผนกวิชา
นิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (6) แผนกวิชาสถิติ 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนช่ืออีกคร้ังหน่ึงเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”     

เพ่ือขยายงานการศึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และให้นิสิตมีโอกาสได้
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้มากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพที่ขยายตัวตามความ
เจริญของบ้านเมือง โดยเพ่ิมสาขาวิชาอีกหลายแขนง พร้อมทั้งได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ในปี พ.ศ. 
2511 กล่าวคือ ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นใหม่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย   
มีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางย่ิงขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ          
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาต่างๆ ภายใต้สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ด้วย) ขึ้นเป็นภาควิชาตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 โดย              
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร       
(2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (3) ภาควิชาสหกรณ์ (4) ภาควิชาบริหารธุรกิจ (5) ภาควิชาบัญชี (6) ภาควิชา
การตลาด จนกระทั่งเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ได้เปลี่ยนช่ือเป็นภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ต่อมาในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2535 คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนนิสิตและคณาจารย์เป็นจํานวนมาก มีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากคณะเกษตร  
พร้อมกันน้ันความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในคณะฯ ได้ขยายตัวทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมี
การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 คณะ คือ “คณะเศรษฐศาสตร์” และ“คณะบริหารธุรกิจ” 

 
ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ภาควิชา 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ์ และหน่วยงานสนับสนุน 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ สํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พนัธกิจ  วัตถุประสงค ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

กําหนดนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะฯ ดังน้ี  
 

ปรัชญา 
สั่งสม  เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาในองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งในเชิง

ทฤษฏีและเชิงประยุกต์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
สามารถประยุกต์ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้ ช้ีนําทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
 

วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสากล และรับผิดชอบต่อสังคม 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคม รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับระบบคุณค่า (Value) 
และวัฒนธรรมของคนไทย 

2. ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรู้เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการ
ประยุกต์ โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ภายในคณะ และจากภายนอก ทั้งในด้านผู้เช่ียวชาญ
และทรัพยากรต่างๆ ที่ เกิดจากผลของเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลัก public mind และการไม่เลือกปฏิบัติ 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยดําเนินการในส่วนที่ควรปฏิบัติทั้งคณาจารย์ บุคลากร 

และนิสิต 
5. บริหารจัดการองค์การ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน พ่ี น้อง   

ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเป็นหน่ึงเดียวกัน และการพ่ึงตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
3. นําพาและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนกระจายโอกาสทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ บนหลักการพ่ึงพาตนเองให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอ้ืออํานวยต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมคณะ ตามหลักการของการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (good governance) และ
สนับสนุนให้มีเสรีภาพและความเสมอภาคแก่บุคลากร 

5. พัฒนาบุคลากรคณะ ใหม้ีศักยภาพ ความพร้อม และมีจิตสํานึกร่วมกันในการประกอบ
ภารกิจของคณะบนหลักการพ่ึงพาตนเอง 
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  ด้านโครงสร้างการบริหารงานภายในภาควิชาต่างๆ โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดในภาควิชา มีที่ประชุมภาควิชาทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายและให้ความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชา และมีรอง/ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายต่างๆ ซึ่งอาจจะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละภาควิชา สําหรับการบริหารงานและการดําเนินงานภายในภาควิชาอยู่ในรูปของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่สอดคล้องกับระดับคณะ โดยมีเลขานุการภาควิชาเป็นหน่วยงานสนับสนุน นอกจากน้ีภาควิชา
ยังมีคณะกรรมการบริหารและดําเนินการโครงการพิเศษต่างๆ ดังรายละเอียดในภาพที่ 3 – ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 12  โครงสร้างการบริหารภายในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างองคก์รภาควิชา
เศรษฐศาสตร ์

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายนิสิต 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี 

ฝ่ายประกันฯ  
 และบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
การศึกษา 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 

อาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

คณะกรรมการวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

คณะกก.
กิจการ
นิสิต 

หมวดวิชาต่างๆ  

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี และ

สารสนเทศ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
นันทนาการ 

คณะกรรมการ.
บริหาร 

เงินรายได้ 

คณะ อนุ กก. 
กองทุนย่อย 
ภาค ศศ. 

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ฝ่าย 
ธุรการ 

คณะกก. 
อ.ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ. 
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ ์

คณะกรรมการ 
ทรัพยากร
บุคคล 

คณะกรรมการ
การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
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ภาพที่ 13  โครงสร้างการบริหารภายในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงิน 
-กองทุนยอ่ย
ภาควิชา 
-ทุนการ 
ศึกษานิสิต 
-งบประมาณ
และการเงิน 

งานประกัน
คุณภาพ 

-พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพ 
-ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงาน 

งานสารสนเทศ 
-พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลู
บริหาร 
-พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูวิจัย
บริการวิชาการ 
-สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลู
โปรแกรมและ
การจัดเก็บ
ข้อมูล 
-รายงาน
ประจําปี 

สนง.ธุรการ
ภาควิชา 

เลขานุการ
ภาควิชา 

เลขานุการ
กรรมการ 
บริหารและ 
ที่ประชุม
ภาควิชา 

หัวหน้าภาควิชา 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายบริหารและ 
กิจการนิสิต 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายวิชาการและบริการ

วิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

รองหัวหน้าภาควิชา 
ฝ่ายการเงิน 

งานบริการ
วิชาการ 

-E-learning 
-ผลงานวิชาการ
นิสิต 
-ผลิตเอกสาร
และตํารา 
-ฝึกอบรม  
-หน่วยวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

งานวิชาการ 
-พัฒนาการศึกษา 
-วท.บ.(ศก.) 
-วท.บ.(ธก.) 
-บัณฑิตศึกษา 
(ศกท) 
-วท.ม.(ศก) 
-M.s.(Ag.Econ) 
-Ph.D.(Ag.Econ) 
-ศศ.ม.(ธก.) 
-วท.ม.(กจท.)ศกท 
-วิจัยสถาบัน 
-พัฒนารายวิชา
เศรษฐศาสตร์การ
อาหาร 
-เร่งรัดผลิต
มหาบัณฑิต 
-วิจัยในช้ันเรียน 
-หมวดวิชาต่างๆ 

งานวิจัย 
-แผนงานวิจัย 
-ส่งเสริม
งานวิจัย 
-ส่งเสริม
นักวิจัยรุ่น
ใหม่ 
-เผยแพร่
งานวิจัย 
-จัดประชุม/
สัมมนา
วิชาการ 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์

-เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึก
ษา 
-เครอืข่าย
ภาครัฐ-เอกชน
และศิษย์เก่า 
-Web page 
ภาควิชา 
-ติดต้ังจุดส่ง
สัญญาณ
เครอืข่ายไร้
สาย 

งานบริหาร 
- การศึกษา
ต่อ/ 
ฝึกอบรม 
- พัฒนา 
ตําแหน่ง 
ทางวิชา 
การ 
- ประเมิน 
ผลงาน 
- กิจกรรม 
สัมพันธ ์
-ส่งผลงาน 
ประกวด 
-จัดการวัสดุ 
อุปกรณ ์
-ศิลป 
วัฒนธรรม 

งานกิจการนิสิต 
-ฝึกงานและ
ศึกษานอก
สถานที ่
-เผยแพรค่วามรู้สู่
ชุมชน 
-ความรู้คู่
คุณธรรม 
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คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีการบริหารงานโดยผู้อํานวยการ
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ และคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ โดยการบริหารงานของศูนย์วิจัยฯ มีรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย และรองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการ ควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ซึ่งการดําเนินงานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีเจ้าหน้าที่สํานักงานทําหน้าที่เป็นหน่วย
สนับสนุนงานด้านสารบรรณ งานโครงการวิจัย งานการเงินและบัญชี และพัสดุ งานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน และงานบริการวิชาการ สัมมนาและฝึกอบรม และงานวารสาร
เศรษฐศาสตร์ ดังรายละเอียดในภาพที่ 7  
 
ภาพที่ 16  โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
 

 
 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดต้ังศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่

ในการประสานการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการ
และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยศูนย์
บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ให้เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โครงสร้างของศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทําหน้าที่ในการ
ดําเนินการบริหารจัดการศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
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ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ดูแลงานภายใน
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารและ
ธุรการ โดยมีรองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และรองผู้จัดการฝ่ายบริหารและธุรการ เป็นผู้ดูแลกํากับการทํางาน
ในแต่ละฝ่าย ตามลําดับ ฝ่ายวิชาการของศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จะดูแลงานวิชาการของ
หลักสูตรต่างๆ แยกออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยประกันคุณภาพและสารสนเทศ หน่วยวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ หน่วยวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และหน่วยวิชาการสหกรณ์ ฝ่ายบริหาร
และธุรการ จะดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรการ พัสดุ การเงินและบัญชี ของศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ แยก
ออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยบริหารและธุรการ และหน่วยการเงินและบัญชี ดังรายละเอียดในภาพที่ 8 
 
ภาพที่ 17  โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 

 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ถูกกําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546-2549 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
และคณะรัฐมนตรี โดย คพช. ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดต้ังและ
ดําเนินงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้เป็น ศูนย์กลางของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐและขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทํา
หน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยการบริการวิชาการด้าน
ต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นแก่ขบวนการสหกรณ์ ด้วยตระหนักดีว่าภารกิจสําคัญ
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ของมหาวิทยาลัย คือ การทําหน้าที่เป็นแหล่งวิชาการที่เข้มแข็งสามารถช้ีนํา และเป็นแกนนําในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 
กันยายน 2547 ในช่วงปี 2547-2551 สถาบันฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระเทียบเท่าคณะ ต่อมาในปี 
2552 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานอิสระจากราชการภายใต้การดูแลสังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 ปัจจุบันสถาบันฯ 
มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็น
ประธาน มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้อํานวยการสถาบันฯ ทําหน้าที่บริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถาบันฯ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ดังรายละเอียดในภาพที่ 18 

ภาพที่ 18  โครงสร้างการบริหารภายในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ ์
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คณะผู้บริหาร 
 

คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

คณบดี รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน 
รองคณบดี  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วินัย พุทธกูล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา 
 รองคณบดีฝ่ายการเงินและสารสนเทศ ผศ.นุกูล กรยืนยงค์ 
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธ์ิ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจรญิชัย 

 

ผู้ช่วยคณบดี  

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์ 

(ลาออกจากราชการ เมื่อ 24 ม.ค. 2554) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 

 

หัวหน้าภาควิชา 
 

 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 
(หมดวาระเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554) 

 หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 
 หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 

 

หัวหน้าหน่วยงานสนบัสนุน 
 

 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ น.ส.อังสนา สุกจั่น 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์บัณฑิตศึกษา  

       คณะเศรษฐศาสตร ์
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน 

เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ          อ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา 
 

หมายเหตุ: หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ในวาระปัจจุบัน คือ รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ หมดวาระเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2553 
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ข้อมูลหลักสูตร 
 
ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ให้บริการด้านการเรียนการสอนจํานวนทั้งหมด 12 หลักสูตร 

โดยจําแนกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ดังน้ี 
  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
1. หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาค

พิเศษ) 
2. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ) 
3. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 
4. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคปกติและภาค

พิเศษ)  
5. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ

(ภาคปกติ) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติและภาค

พิเศษ) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร (ภาคปกติ ภาค

พิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ) 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
1. หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรนานาชาติ (ภาคปกติ) 
2. หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์(ภาคพิเศษ) 

 
หลักสูตรทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อจําแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษามีดังน้ี     

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี      
1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก    
1 หลักสูตร ภาคสหกรณ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จําแนกตามภาควิชาและระดับการศึกษา 
 

                                       หน่วย: หลกัสูตร 

ภาควิชา 
หลักสูตรที่เปดิสอน ปีการศกึษา 2553 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 1 2 1 4 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2 2 1 5 
ภาควิชาสหกรณ์ 1 1 - 2 
หน่วยการศึกษานานาชาติ 1 - - 1 

รวม 5 5 2 12 
 

หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 - 2553 ทั้งหมดจํานวน 
12 หลักสูตร น้ัน เมื่อจําแนกเป็นหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และ
จําแนกตามลักษณะของโครงการที่เป็นโครงการภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ จะมีจํานวนรวมกัน
ทั้งหมด 19 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  โครงการท่ีเปิดสอนของคณะเศรษฐศาสตร ์ปีการศึกษา 2551-2553 
 หน่วย: โครงการ 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 5 3 8 5 3 8 5 3 8 
- หลักสูตรภาษาไทย 4 3 7 4 3 7 4 3 7 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ปริญญาโท (รวม) 4 5 9 4 5 9 4 5 9 
- หลักสูตรภาษาไทย 3 5 8 3 5 8 3 5 8 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- ภาคภาษาอังกฤษ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
ปริญญาเอก (รวม) 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 10 9 19 10 9 19 10 9 19 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 7 9 16 7 9 16 7 9 16 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
- รวมภาคภาษาอังกฤษ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 



14 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ข้อมูลบคุลากร 
 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์  มีอัตรากําลังบุคลากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2554 รวมทั้งสิ้น 212 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.28 และบุคลากรสายสนับสนุน (สายช่วยวิชาการ และสายธุรการ) จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.72 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 และภาพที่ 10 
 
ตารางที่ 3  อัตรากําลังบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงานใน

การปฏิบัติงาน (ข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2554) 
หน่วย: คน 

 
 
 

ปะเภทบคุลากร 
หน่วยงานในการปฏิบัติงาน รวม 

ศศ. ศกท. สก. สลค. ศวศป. ศบ. สว.สก EEBA 
สายวิชาการ 37 49 16 0 0 0 0 0 102 
ข้าราชการ สาย ก 17 20 14  -  -  -  -  - 51 
พนักงานเงินงบประมาณ 
สาย ก 

15 18 2  -  -  -  -  - 
35 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินรายได้) 5 0 0  -  -  -  -  - 5 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ไมม่ี
ค่าตอบแทน) 

0 11 0  -  -  -  -  - 11 

สายสนบัสนุน 18 11 2 50 2 22 4 1 110 
ข้าราชการ สาย ข.  -  -  - 1  -  -  -  - 1 
ข้าราชการ สาย ค. 1 1  - 7  -  -  -  - 9 
พนักงานเงินงบประมาณ 
สายข. 

 -  -  - 5  -  - 1  - 6 

พนักงานเงินงบประมาณ 
สายค. 

 -  -  - 3  -  - 1  - 4 

พนักงานเงินรายได้ สายข. 4 2 1 2 1 8 1  - 19 
พนักงานเงินรายได้ สายค. 10 6 1 16 1 12 1 1 48 
พนักงานเงินรายได้ สายอ. 2  -  - 4  -  -  -  - 6 
ลูกจ้างประจําสาย อ.  -  -  - 12  -  -  -  - 12 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย ข  -  -  -  -  -  -  -  - 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย ค 1 2  -  -  - 2  -  - 5 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย อ  -  -  -  -  -  -  -  - 0 

รวมบุคลากรทั้งหมด 55 60 18 50 2 22 4 1 212 
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จํานวนอาจารย์ประจํา ปีการศึกษา 2553  
 

 ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนอาจารย์ประจํา ทั้งน้ีนับรวมลาศึกษาต่อและลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการรวมท้ังหมด จํานวน 100 คน จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา 
ดังตารางที่ 5 มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
จํานวน 91 คน ดังตารางที่ 6 และข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 5 จํานวนอาจารย์ประจํา (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ฯ) ปีการศึกษา 2553 จําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา 

หน่วย: คน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 12 33 45 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 9 19 28 
รองศาสตราจารย์ 0 11 15 26 
ศาสตราจารย์ 0 1 0 1 

รวม 0 33 67 100 
หมายเหตุ: อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ) ผู้ทรงคุณวุฒิ (เงินรายได้) 

และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ไม่มีค่าตอบแทน) ท่ีมีระยะเวลาทํางานไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน และรวมลาศึกษาต่อ/
ลาเพ่ิมพูนความรู้ฯ รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา 2553 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนข้ึนไป นับเป็น      
1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน นับเป็น 0.5 คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 เดือน 
ไม่นับเลย 

 

ตารางที่ 6 จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ปฏิบัติงานจริง) ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
และวุฒิการศึกษา  

หน่วย: คน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0.0 5 33 38 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.0 8 18 26 
รองศาสตราจารย์ 0.0 11 15 26 
ศาสตราจารย์ 0.0 1 0 1 

รวม 0.0 25 67 91 
 

หมายเหตุ: อาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง หมายถึง อาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน (เงินงบประมาณ) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(เงินรายได้) และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ไม่มีค่าตอบแทน) ท่ีมีระยะเวลาทํางานไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ฯ รวบรวมสิ้นสุดปีการศึกษา 2553 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนข้ึนไป 
นับเป็น 1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน นับเป็น 0.5 คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 
เดือน ไม่นับเลย 
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ตารางที่ 7 จํานวนอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 

หน่วย: คน 

ตําแหน่งทางวิชาการ FTET ลาทั้งหมด FTET และรวมลา  
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 27 31 35 11 10 7 38 41 42 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 27 26 0 0 2 26 27 28 
-  รองศาสตราจารย์ 20 21 26 1 0 0 21 21 26 
-  ศาสตราจารย์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

รวมทั้งหมด 73 79 91 12 10 9 85 89 100 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ปรญิญาตร ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-  ปรญิญาโท 24 22 25 9.5 10 8 34 32 33 
-  ปรญิญาเอก 49 57 67 0 0 1 51 57 67 

รวมทั้งหมด 73 79 91 9.5 10 9 85 89 100 

หมายเหตุ: FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ 
อาจารย์พนักงาน รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการ
ทํางานดังนี ้
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่นํามานับรวม 

 
จํานวนบุคลากรประจํา (สายสนบัสนุน) 

 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีอัตรากําลังบุคลากรประจํา (สายสนับสนุน) ทั้งหมด

จํานวน 112.5 คน จําแนกตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ศศ) 
จํานวน 17.5 คน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ศกท) จํานวน 10.5 คน ภาควิชาสหกรณ์ 
(สก) จํานวน 3 คน สํานักงานเลขานุการ (สลค.) จํานวน 49.5 คน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (ศว.
ศป.) จํานวน 3 คน ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ (ศบ.) จํานวน 22 คน และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.สก.) 
จํานวน 4 คน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ) นานาชาติ (EEBA) 
จํานวน 3 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8  จํานวนบุคลากรประจํา (สายสนับสนุน) ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามประเภทบุคลากร และ
หน่วยงานในการปฏิบัติงาน  

  

 

หมายเหตุ:  บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงาน สาย ข. และ ค. 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และมีสัญญาจ้างกับหน่วยงานท้ังปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน 
รวบรวมสิ้นสุด ปีการศึกษา 2553 กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนข้ึนไป นับเป็น 1 คน กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 
เดือน นับเป็น 0.5 คน และกรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่นับรวม 

 
การลาศึกษาต่อและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย ์

 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ ทั้งสิ้นรวม 9 คน แบ่งเป็น ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 2 คนลาศึกษาต่อต่างประเทศ 6 คน และ
ลาเพ่ิมพูนความรู้ 1 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 ศึกษาต่อภายในประเทศ   
(1) นายสมหมาย อุดมวิทิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตร์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2546 - 26 ตุลาคม 2552 ขยายต่อ 27 ตุลาคม 2552 – 26 ตุลาคม 2553 และได้
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553   

(2) นางสุมาลี พุ่มภิญโญ ข้าราชการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา 
Urban Environmental Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ต้ังแต่ 27 มิถุนายน 2550 โดย
ใช้เวลานอกราชการและได้ขอลาศึกษาเต็มเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองจากอายุเกิน 45 ปี  ศึกษาต่อ
สาขา Urban Environmental Management ณ สถาบันเดิม ด้วยทุนส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนต้ังแต่    
1 พฤศจิกายน 2553 – 31 ธันวาคม 2554  

ปะเภทบคุลากร 
หน่วยงานในการปฏิบัติงาน รวม 

ศศ. ศกท. สก. สลค. ศวศป. ศบ. สว.สก EEBA 
ข้าราชการ สาย ข.  -  -  - 1  -  -  -  - 1 
ข้าราชการ สาย ค. 1 1  - 7  -  -  -  - 9 
พนักงานเงินงบประมาณ สายข.  -  -  - 4  -  - 1  - 5 
พนักงานเงินงบประมาณ สายค.  -  -  - 3  -  - 1  - 4 
พนักงานเงินรายได้ สายข. 4 2 1 2 1 8 1 1 20 
พนักงานเงินรายได้ สายค. 10.5 6 2 16.5 1 12 1 1 50 
พนักงานเงินรายได้ สายอ. 2  -  - 4  -  -  -  - 6 
ลูกจ้างประจําสาย อ.  -  -  - 12  -  -  -  - 12 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย ข  -  -  -  -  -  -  -  - 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย ค  - 1.5  -  - 1 2  - 1 5.5 
ลูกจ้างช่ัวคราว สาย อ  -  -  -  -  -  -  -  - 0 

รวมทั้งหมด 17.5 10.5 3 49.5 3 22 4 3 112.5 
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 ศึกษาต่อต่างประเทศ   
 (1) นายวิษณุ อรรถวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
กําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2550 –6 มิถุนายน 2552 ขอขยายเวลาศึกษาต่อต้ังแต่ 7 มิถุนายน 
2552 – 6 มิถุนายน 2553 และขยายเวลาศึกษาต่อต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2553 – 6 มิถุนายน 2554  

 (2) นายณัฐพล พจนาประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ เอกสาขา วิชา  Economics                  
ณ Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 - 31 มีนาคม 2553 และขยาย
เวลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 – 31 กรกฎาคม 2554 

 (3) นางสาวเออวดี อุบลศุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ณ Department 
of Economics, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2549 – วันที่ 7 
สิงหาคม 2552 และขยายเวลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2552 – 7 สิงหาคม 2553 และขยายเวลา
ศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2553 – 7 พฤศจิกายน 2553 ด้วยทุนส่วนตัว และขยายเวลาศึกษาต่อ
ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 – 7 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่ 29 
พฤศจิกายน 2553 

 (4) นายอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Agricultural Economics ณ 
Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2550 – วันที่ 3 สิงหาคม 2552 และ
ขยายเวลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 – 3 สิงหาคม 2553 และขยายเวลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 4 
สิงหาคม 2553 – 3 สิงหาคม 2554 

 (5)  น.ส.สุวพร ผาสุก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร ศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตร Master of Food and Resources Economics   
ณ The University of British Columbia ประเทศแคนาดา ด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 
2552 – 25 สิงหาคม 2553 และศึกษาต่อปริญญาเอก สาขา Integrated Studies in Land and Food 
Systems ณ The University of British Columbia ประเทศแคนาดา ด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 26 
สิงหาคม 2553 – 25 สิงหาคม 2555 

 (6) น.ส.อารียา มนัสบุญเพ่ิมพูน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร  ศึกษาต่อระ ดับปริญญาเอก  สาขา วิชา เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ University of Hohenheim ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ทุนประเภท 2 (ทุนจาก University of Hohenheim) ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2553 – 1 กันยายน 2555 

 

 ลาเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ 
(1) นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ ข้าราชการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ลาเพ่ิมพูนความรู้ฯ 1 พฤศจิกายน 2553 -31 ตุลาคม 2554 เพ่ือการ
เขียนเอกสารคําสอนวิชา 01119555 สําหรับใช้เป็นผลงานวิชาการประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

หมายเหตุ: นายสมหมาย อุดมวิทิต รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่วันท่ี 27 ตุลาคม 2553  และนางสาวเออวดี 
อุบลศุข รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 
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ข้อมูลนสิิต 
 

จํานวนนสิิตระดับปรญิญาตรี 
 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด จํานวน 2,634 คน 
เป็นนิสิตเข้าใหม่ช้ันปีที่ 1 จํานวน 883 คน นิสิตช้ันปีที่ 2 จํานวน 691 คน นิสิตช้ันปีที่ 3 จํานวน 565 คน 
นิสิตช้ันปีที่ 4 จํานวน 425 คน และนิสิตมากกว่าช้ันปีที่ 4 จํานวน 70 คน ซึ่งจําแนกตามหลักสูตรได้ดังน้ี 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมท้ังหมดจํานวน 1,051 คน แบ่งออกเป็น ภาคปกติ จํานวน 381 คน 
และภาคพิเศษ จํานวน 670 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) รวมทั้งหมดจํานวน
550 คน แบ่งออกเป็น ภาคปกติ จํานวน 453 คน และภาคพิเศษ จํานวน 97 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ทั้งหมด จํานวน 496 คน แบ่งออกเป็น ภาคปกติ จํานวน 215 คน และภาค
พิเศษ จํานวน 281 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) จํานวน 334 คน และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ) นานาชาติ ภาคพิเศษ จํานวน 203 คน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9  จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามหลักสูตร 
หน่วย: คน 

ภาควิชา/หลักสูตร นิสิตชั้น 
ปีท่ี1 

นิสิตชั้น 
ปีท่ี2 

นิสิตชั้น 
ปีท่ี3 

นิสิตชั้น 
ปีท่ี4 

นิสิตมากกว่า 
ชั้นปีท่ี 4 

รวม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 289 252 241 235 34 1,051 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  (ภาคปกติ) 

106 100 86 76 13 381 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ ) 

183 152 155 159 21 670 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 369 265 242 151 19 1,046 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร (ภาคปกติ) 

112 118 107 101 15 453 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร (ภาคพิเศษ) 

97 0 0 0 0 97 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(ภาคปกติ) 

57 59 45 50 4 215 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(ภาคพิเศษ) 

103 88 90 0 0 281 

ภาควิชาสหกรณ์ 106 90 82 39 17 334 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคปกติ) 

106 90 82 39 17 334 

หน่วยการศึกษานานาชาติ 119 84 0 0 0 203 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การประกอบการ นานาชาติ (ภาคพิเศษ) 

119 84 0 0 0 203 

รวม 883 691 565 425 70 2,634 
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จํานวนนสิิตระดับปรญิญาโท  
 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตระดับปริญญาโทท้ังสิ้นจํานวน 984 คน         

โดยจําแนกตามหลักสูตร ดังน้ี หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ จํานวน 65 คน และภาคค่ํา 
จํานวน 106 คน หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพิเศษ จํานวน 203 คน 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพิเศษ หน่วยการศึกษาจังหวัดลพบุรี จํานวน 
74 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ภาคปกติ จํานวน 49 คน ภาคพิเศษ      
93 คน และภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 11 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาค
พิเศษ จํานวน 144 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ภาคปกติ จํานวน 31คน 
และภาคพิเศษ จํานวน 208 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  จาํนวนนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามหลักสูตร    

ภาควิชา
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 64 113 177 46 101 147 105 19 124 215 233 448
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Mecon)
 ภาคปกติ

18 -   18 17 -   17 30 -   30 65 0 65

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Mecon)
 ภาคพเิศษ

30 -   30 14 14 62 62 106 0 106

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพเิศษ

16 78 94 15 70 85 13 11 24 44 159 203

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ภาคพเิศษ หน่วยการ
เรียนการสอนจังหวัดลพบุรี

-   35 35 -   31 31 -   8 8 0 74 74

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 43 84 127 34 99 133 26 11 37 103 194 297
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  ภาคปกติ

20 -   20 16 -   16 13 -   13 49 0 49

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ภาคพเิศษ

12 20 32 11 38 49 4 8 12 27 66 93

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  (ภาคภาษาอังกฤษ)

3 -   3 2 -   2 6 -   6 11 0 11

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจ
การเกษตร)ภาคพเิศษ

8 64 72 5 61 66 3 3 6 16 128 144

ภาควิชาสหกรณ์ 5 69 74 15 51 66 11 88 99 31 208 239
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ภาคปกติ

5 -   5 15 -   15 11 -   11 31 0 31

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ภาคพเิศษ

-   69 69 -   51 51 -   88 88 0 208 208

รวม 112 266 378 95 251 346 142 118 260 349 635 984

หน่วย : คน
รวม

รหัส 53 รหัส 52 ตั้งแต่รหัส 51
นิสิตปีท่ี 1 นิสิตปีท่ี 2 นิสิตปีท่ี 3 ขึ้นไป
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จํานวนนสิิตระดับปรญิญาเอก 
 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีนิสิตระดับปริญญาเอก ทั้งหมด 22 คน โดยจําแนก

ตามหลักสูตร ดังน้ี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ภาคพิเศษ จํานวน 12 คน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นานาชาติ จํานวน 10 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามหลักสูตร 

  หน่วย: คน 

หลักสูตร รหัส 53 รหัส 52 
รหัส 51 

และตํ่ากว่า 
รวม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 5 7 0 12 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ภาคพิเศษ 5 7 0 12 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 1 0 9 10 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นานาชาติ 1 0 9 10 

รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 6 7 9 22 

 
คณะเศรษฐศาสตร์มีจํานวนนิสิตทั้งหมด เปรียบเทียบ 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551-2553 ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12  จาํนวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2551-2553 
หนวย: คน 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 1,332 728 2,060 1,456 901 2,357 1,383 1,251 2,634 
- หลักสูตรภาษาไทย 1,332 728 2,060 1,456 809 2,265 1,383 1,048 2,431 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 92 92 0 203 203 
ปริญญาโท (รวม) 161 711 872 176 882 1,058 156 828 984 
- หลักสูตรภาษาไทย 149 711 860 164 882 1,046 145 828 973 
- หลักสูตรนานาชาติ 12 0 12 12 0 12 11 0 11 
ปริญญาเอก (รวม) 13 0 13 12 12 24 10 12 22 
- หลักสูตรภาษาไทย 3 0 3 2 12 14 0 12 12 
- หลักสูตรนานาชาติ 10 0 10 10 0 10 10 0 10 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,506 1,439 2,945 1,644 1,795 3,439 1,549 2,091 3,640 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,484 1,439 2923 1,622 1,703 3,325 1,528 1,888 3,416 
- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 22 0 22 22 92 114 21 203 224 
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จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 
ในปีการศึกษา 2553  คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดจํานวน 839 คน โดย

จําแนกตามระดับการศึกษา ดังน้ี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 343 คน และภาคพิเศษ จํานวน 
153 คน ระดับปริญญาโท แผน ก ภาคปกติ จํานวน 34 คน ภาคภาษาอังกฤษ จํานวน 3 คน ภาคพิเศษ 
จํานวน 35 คน และแผน ข ภาคพิเศษ จํานวน 269 คน และระดับปริญญาเอก นานาชาติ จํานวน 2 คน 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13  จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553 
หน่วย: คน 

ภาควิชา 
  
 

ระดับปริญญา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

  แผน ก แผน ข     
คณะเศรษฐศาสตร ์ 496 72 269 2 839 
ภาคปกต ิ 343 37 - 2 382 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 85 20 - - 105 
-  สาขาเศรษฐศาสตร์ 85 20   105 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรพัยากร 180 9 - - 189 
- สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร 130 9   139 
- สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 50    50 
ภาควิชาสหกรณ ์ 78 5 - - 83 
-  สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 78 5   83 
นานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ - 3 - 2 5 
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  3  2 5 
ภาคพเิศษ 153 35 269 - 457 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 153 23 134 - 310 
-  สาขาเศรษฐศาสตร์ 153 13   166 
-  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  10 104  114 
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ลพบุร)ี   30  30 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรพัยากร - 12 87 - 99 
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  8 33  41 
-  สาขาวิชาธุรกิจเกษตร  4 54  58 
ภาควิชาสหกรณ ์ - - 48 - 48 
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ์   48  48 
นานาชาติ - - - - - 
-  สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ - - - - - 
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ข้อมูลผูท้ี่สําเรจ็การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ 3 ปี ต้ังแต่ ปีการศึกษา 2551-
2553 ดังรายละเอียดในตารางที่ 14 

ตารางที่ 14  ขอ้มูลผู้ทีส่ําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551- 2553 
หน่วย: คน 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 327 142 469 307 131 438 343 153 496 
- หลักสูตรภาษาไทย 327 142 469 307 131 438 343 153 496 
- หลักสูตรนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาโท (รวม) 37 282 319 46 277 323 37 304 341 
- หลักสูตรภาษาไทย 36 282 318 43 277 320 34 304 338 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 3 0 3 3 0 3 
ปริญญาเอก (รวม) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
- หลักสูตรนานาชาติ 1 0 1 2 0 2 2 0 2 
รวมทั้งหมดทุกระดบั 366 424 790 355 408 763 382 457 839 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 364 424 788 350 408 758 377 457 834 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 0 2 5 0 5 5 0 5 

 
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีงบประมาณรายรับและรายจ่ายในการ
ดําเนินงานรวมเป็นจํานวนเ งินทั้ งสิ้น  453,594,443.08 บาท  แยกเป็น  งบประมาณรายรับ 
231,581,923.35 บาท และงบประมาณรายจ่าย 222,012,519.73 บาท ดังในภาพที่ 13 และตารางที่ 15 
 
ภาพที่ 13  อัตราส่วนของงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2553 
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ตารางที่ 15 รายรับ รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (จ่ายจริง) ปีงบประมาณ 2553 
หน่วย: บาท 

รายรับ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
ยอดยกมาปีงบประมาณ 2552 -  221,856,785.38  
1. เงินบํารุงมหาวิทยาลัยและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา -  125,222,689.44  
2. เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ -  15,710,529.00  
3. เงินรายได้จากการบริหารงาน 31,747,300.00  47,321,184.15  
4. เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ -  2,740,334.40  
5. เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ -  5,800,431.14  
6. เงินอุดหนุน -  230,698.80  
7. เงินอ่ืนๆ -  2,808,756.42  

รวมรายรับ 31,747,300.00  199,834,623.35  
รายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

1. งบบุคลากร 37,221,332.00  10,750,618.22  
   1.1 เงินเดือน 35,237,507.00  -  
   1.2 ค่าจ้างประจํา 1,983,825.00  -  
   1.3 ค่าจ้างชั่วคราว -  10,750,618.22  
   1.4 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน -  -  
   1.5 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน -  -  
2. งบดําเนินงาน 2,534,574.31  70,710,127.02  
   2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,185,874.31  65,031,405.79  
   2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,348,700.00  5,678,721.23  
3. งบลงทุน -  21,823,767.56  
   3.1 ค่าครุภัณฑ์                            -              6,706,888.47  
   3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                            -            15,116,879.09  
4. งบอุดหนุน                            -            27,798,770.18  
   4.1 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน                            -           27,798,770.18  
   4.2 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนท่ีเสนอขออนุมัติตามรายการ/ 
โครงการเฉพาะกิจ 

-  -  

5. งบรายจ่ายอื่นๆ   51,173,330.44  
รวมรายจ่าย         39,755,906.31         182,256,613.42  

รายได้สุทธิ (ไม่รวมยอดยกมา)          (8,008,606.31)           17,578,009.93  
รายได้สุทธิ (รวมยอดยกมา)          (8,008,606.31)         239,434,795.31  
 
หมายเหตุ:  ข้อมูลด้านงบประมาณ เป็นรายงานข้อมูลตามรอบปีงบประมาณ 2553 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง       

30 กันยายน 2553) 
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ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะเศรษฐศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 จําแนกตาม
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รายละเอียดดังตารางที่ 16 และแผนกลยุทธ์การเงินคณะ
เศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 16 งบประมาณทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 

หน่วย: บาท 
ประเภท    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

41,628,635.00 41,414,999.56 213,635.44 35,280,000.00 40,334,523.00 -5,054,523.00 31,747,300.00 39,755,906.31 -8,008,606.31 

งบประมาณ
เงินรายได ้

261,284,362.28 161,805,574.05 99,478,788.23 235,844,383.98 158,427,268.28 77,417,115.70 199,834,623.35 182,256,613.42 17,578,009.93 

รวม 302,912,997.28 203,220,573.61 99,692,423.67 271,124,383.98 198,761,791.28 72,362,592.70 231,581,923.35 222,012,519.73 9,569,403.62 

 
ตารางที่ 17 แผนกลยุทธ์การเงินคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หน่วย: บาท 
รายรับ  รายจ่าย  

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

125,222,689.44 1. งบบุคลากร 47,971,950.22 

2. เงินจัดสรรจากการจัดการ
เรียนการสอนภาคพิเศษ 

15,710,529.00 2. งบดําเนินงาน 73,244,701.33 

3.เงินรายได้จากการบริหารงาน 79,068,484.15 3. งบลงทุน 21,823,767.56 
4. เงินรายได้จากการประยุกต์
และบริการวิชาการ 

2,740,334.40 4. งบอุดหนุน 27,798,770.18 

5. เงินรายได้จากโครงการ
พัฒนาวิชาการ 

5,800,431.14 5. งบอ่ืนๆ 51,173,330.44 

6. เงินอุดหนุน 230,698.80   
7. เงินอ่ืนๆ 2,808,756.42   
รวมประมาณการรายรับ  231,581,923.35 รวมประมาณการรายจ่าย  222,012,519.73 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 29 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ข้อมูลงานวิจัย 
 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนโครงการวิจัยทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 51 โครงการ 42 โครงการ และ 54 โครงการ ตามลําดับ และ
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการทําวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นเงินทั้งสิ้น 
41,120,140.54 บาท 46,374,474.43 บาท และ 34,172,710.14 บาท ตามลําดับ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 18 

ตารางที่ 18  ขอ้มูลงานวิจัยทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 

หน่วย: บาท 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จํานวนโครงการวิจัย 51 42 54 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ภายใน 4,730,126.10 2,540,000 4,165,000 
ภายนอก 36,390,014.44 43,834,474.43 30,007,710.14 

รวม 41,120,140.54 46,374,474.43 34,172,710.14 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 

ภายใน 7 13 20 
ภายนอก 46 31 32 

รวม 53 44 52 
จํานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่

ระดับชาติ 20 20 12 
ระดับ

นานาชาติ 
24 6 8 

รวม 44 26 20 
จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาติ - - 2 
ระดับ

นานาชาติ 
- - 4 

รวม 31 14 6 
จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 13 32          9 
ต่างประเทศ 20 22 11 

รวม 33 54 20 
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ข้อมูลการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มจีํานวนโครงการบริการวิชาการ และ
งบประมาณรายรับ มีรายละเอียดดังตารางที่ 19 และตารางที่ 20 

 
ตารางที่ 19 โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 

หน่วย: บาท 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2551 2552 2553 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 10 33 22 
จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 4,809 1,652 1,527 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 5,339,313 6,745,876 10,974,912 

ตารางที่ 20  ขอ้มูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เรียงลําดับตาม
รายได้สุทธิสูงสุด 6 ดันดับแรก) 

หน่วย: บาท 
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนคน 

ท่ีรับบริการ 
จํานวนงบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
Certificate of BUSINESS ADVISOR 
รุ่น 3 

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 106 3,074,000.00 2,766,600.00 

2. การฝึกอบรม Certificate of REAL 
ESTATE INTREPRENEUR รุ่นท่ี 2 

รศ.ดร.ชูชีพพิพัฒน์ศิถี 60 2,340,000.00 2,106,000.00 

3. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร 
Certificate of BUSINESS ADVISOR 
รุ่นท่ี 2 

รศ.ดร.ชูชีพพิพัฒน์ศิถี 76 2,204,000.00 1,983,600.00 

4. การฝึกอบรม Certificate of 
INTELLIGENT INVESTOR รุ่นท่ี 2 

รศ.ดร.ชูชีพพิพัฒน์ศิถี 43 1,247,000.00 1,122,300.00 

5. โครงการอบรมหลักสูตร Grassroots 
Economic Development with One 
Tambon One Product (OTOP)  

ดร.จารึก สิงหปรีชา 18 1,243,231.00 1,118,907.90 

6. โครงการอบรมหลักสูตร Grasroots 
Economic Development 
Followed sufficiency Economy 
Philosophy 

ดร.จารึก สิงหปรีชา 19 1,214,323.00 1,092,890.70 
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ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2553 
 
ตารางที่ 21 ผลงานที่ประสบความสําเร็จของคณะเศรษฐศาสตร์ 3 อันดับแรก 
 
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2551 รางวัล 

1) รางวัลอันดับท่ี 2 กลุ่มคณะวิชาท่ีสามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก สูงสุด ประจําปี 2550       
2) รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารมาตรฐานสากลสูงสุดใน รอบ  5  ปี  ( 2547 - 2551 )  ประจําปี  

2550  โดย ผศ . ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย อาจารย์ประจําภาควิชา เศรษฐศาสตร์  โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (วันท่ีได้รับรางวัล 3 ตุลาคม 2552) 

3) รางวัล Global Award 2009 for Excellence in Animal Health Marketing  จาก  Bayer Health 
Care Germany  โดย นายประพืด อักษรพันธ์ุ นิสิตปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร (ภาค
ภาษาอังกฤษ)  

2552 รางวัล 
1) รางวัล Excellent Paper Award จาก Institution of Industrial Relations ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผลงานชื่อผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อการว่างงานและแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทย 
(Effect of Economics Crisis on Unemployment and Alien Workers in Thailand ) โดย รศ.ดร.
สุปรียา ควรเดชะคุปต์ อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (วันท่ีได้รับรางวัล 21 ตุลาคม 2552)    

2) รางวัลดีเย่ียมจากการส่งผลงานการประกวดรางวัลคุณภาพคร้ังท่ี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร โดยรศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ  
อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล และดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร 

3) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ปี 2552 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

2553 รางวัล 
1) สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเย่ียม ประเภทแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมด้าน

ต่างๆ โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 ผลงานชื่อ “การถ่ายโอนความรู้จาก
การวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ”  

2) รางวัล Best Paper Award ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เร่ือง“Unemployment Benefits and Duration 
of Unemployment of Workers in Bangkok Area” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Global 
Academy of Busniess and Economics Research Internation Conference ณ เมืองนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 17-19 ตุลาคม 2553 นําเสนอผลงานโดย อ.ดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์  

 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ Cesar Ritz Colleges Switzerland, Wageningen University, the 

Netherlands, Limerick University, Ireland, Portsmouth University และ Southampton 
University, England  

2) คณะเศรษฐศาสตร์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ
หลักสูตรอบรม Grassroots Economics Development Followed Sufficiency Economy 
Philosophy โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นบุคลากรจากประเทศกําลังพัฒนาต่างๆมากกว่า10 ประเทศ 



32 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 
ข้อมูลพืน้ที่และลักษณะอาคาร 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังอยู่ที่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ และถนนชูชาติกําภู ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2579-1544, 0-2579-2019, 0-2579-2044,0-2579-9579, 0-2579-2166, 0-2579-2187 
โทรสาร ต่อ 5718 และ 0-2579-2147 website: http://www.eco.ku.ac.th ดังภาพที่ 16  
 

ภาพที่ 16  แผนท่ีต้ังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาคารหลัก 5 อาคาร และมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย ดังต่อไปน้ี  

1. อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 2,363.25 ตารางเมตร 
ดังน้ี 
- ช้ัน 1 เป็นที่ต้ังของห้องสมุดพิทยาลงกรณ สาํนักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

และห้องพักนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก 
- ช้ัน 2 เป็นที่ต้ังของภาควิชาสหกรณ์ ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ ห้องประชุมภาควิชา 

และห้องพักอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ และห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
- ช้ัน 3 เป็นที่ต้ังของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ และห้องพัก

อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
2. อาคาร 2 (อาคารพิจารณ์พาณิชย์) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 3,502.50 ตารางเมตร 

ดังน้ี 
- ช้ัน 1 เป็นห้องบรรยาย 
- ช้ัน 2 เป็นห้องพักอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ์   
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- ช้ัน 3 เป็นที่ต้ังของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกอบด้วย สํานักงาน
ธุรการ ห้องประชุมภาควิชา และห้องพักอาจารย์  

3. อาคาร 3 (อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์) เป็นอาคาร 3 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
942.39 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ห้องปฏิบัติงานของนักวิจัย
และผู้ช่วยนักวิจัย และห้องประชุม 

4. อาคาร 4 (อาคารการเงิน) เป็นอาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 207 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังห้อง
ประชุมย่อย 3 ห้องและห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ 

5. อาคาร 5 (อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นอาคาร 7 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 
20,454.64 ตารางเมตร เป็นที่ต้ังของสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ สํานักงาน
คณบดี ห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องอเนกประสงค์ สโมสรนิสิต สมาคมศิษย์
เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และร้านค้าต่างๆ 
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บทที่ 2  การรายงานผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
 

2.1  สรุปผลการดําเนนิงานในรอบปีตามภารกิจ 
 

การเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.2) จํานวน 6 หลักสูตร รวมท้ังได้มีการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

 
 ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตร 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554  

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 

3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 

5) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 โดยขอปรับ
โครงสร้างหลักสูตรและกําหนดรับนิสิต จํานวน25 คน/ปี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ก แบบ 
ก 2 และแผน ข โดยขอเปลี่ยนช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร” และปรับโครงสร้างหลักสูตรและกําหนดรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 
15 คน/ปี และแผน ข จํานวน 5 คน/ปี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2554 

 
 พัฒนาหลักสูตรใหม่ 

 
คณะเศรษฐศาสตร์อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 
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 ความร่วมมือทางวิชาการ (หน่วยงานต่างประเทศ) 
 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จํานวน 22
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 

(1) Kuopio University (University of Eastern Finland) ประเทศฟินแลนด์ 
(2) Helsinki University     ประเทศฟินแลนด์ 
(3) Mikkeli University     ประเทศฟินแลนด์ 
(4) Hohenheim University     ประเทศเยอรมัน 
(5) Gessen University     ประเทศเยอรมัน 
(6) Nihon University      ประเทศญี่ปุ่น 
(7) Kyushu University      ประเทศญี่ปุ่น 
(8) Osaka University      ประเทศญี่ปุ่น 
(9) Nagoya University     ประเทศญี่ปุ่น 
(10) Kobe University      ประเทศญี่ปุ่น 
(11) Hiroshima University     ประเทศญี่ปุ่น 
(12) Kyoto University      ประเทศญี่ปุ่น 
(13) Kinki University      ประเทศญี่ปุ่น 
(14) Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น 
(15) Versailles University     ประเทศฝร่ังเศส 
(16) The University of Applied Sciences Northwestern  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

Switzerland, Olten 
(17) César Ritz Colleges     ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(18) Limerick University     ประเทศ Ireland 
(19) Copenhagen University     ประเทศเดนมาร์ก 
(20) Southampton University    ประเทศอังกฤษ 
(21) Guam University      ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(22) Taiwan National University    ประเทศไต้หวัน 

 
ความร่วมมือทางวิชาการ )หน่วยงานภายในประเทศ(  
1)  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิชาการและการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ของนักวิชาการ บุคลากรและนิสิต ของทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 

2)  คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาในสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง กับ Asian University เพ่ือสร้างภาคีความเข้มแข็งด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ Asian University 
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 งานต้อนรับอาคันตุกะ กิจกรรมท่ีสําคญัดังน้ี 
 

1) คณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.G.W.J.Hendrikse Chair Economics of 
Organization Rotterdam School of Management, Erasmus University, the Netherlands ซึ่ง 
Prof.Hendrikse เป็นผู้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญด้านการสหกรณ์ Industrial Organization-
Franchises และได้แนะนําเครือข่ายการวิจัย eRNAC: e-Research Network for Agricultural 
Cooperatives และสถาบันวิจัย ERIM :The Erasmus Research Institute of Management เมื่อวัน
อังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 

2) คณะเศรษฐศาสตร์มีพิธีมอบทุนการศึกษา อ.มนตรี คงตระกูลเทียน (ผู้บริหารระดับสูงใน
เครือซีพี) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 โดย อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน เป็นผู้มอบทุนให้แก่
นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จํานวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 
บาท 

3) ศาสตราจารย์ ดร.กําพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบเงินจํานวน 
50,000 บาท ให้คณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมี รศ.ดร.
สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 

4) Prof. Victor A.Efinof อธิการบดี Saint Petersburg State Agrarian University ประเทศ
รัสเซีย ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือหารือและพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยมี รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2554 
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การวิจัย 
 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในด้านการวิจัยต่างๆ 
ได้แก่ การได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวน 54 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 34,172,710.14 บาท มีจํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนวิจัย จํานวน 52 คน มีจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ จํานวน 20 
ช้ินงาน มีจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูล 
จํานวน 6 ช้ินงาน และมีจํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ จํานวน 20 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 23 และตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 23  สรุปการได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

หน่วย: โครงการ/บาท/คน/ชิ้นงาน 
รายละเอียด จํานวน 

โครงการวิจัย (โครงการ) 54 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท) ภายใน 4,165,000.00 

ภายนอก 30,007,710.14 
รวม 34,172,710.14 

อาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย (คน) ภายใน 20 
ภายนอก 32 

รวม 52 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีตี่พิมพ์ เผยแพร่ 
(ช้ินงาน) 

ระดับชาติ 12 
ระดับนานาชาติ 8 

รวม 20 
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล (ช้ินงาน) 

ระดับชาติ 2 
ระดับนานาชาติ 4 

รวม 6 
อาจารย์/บุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ (คน) 

ในประเทศ 9 
ต่างประเทศ 11 

รวม 20 
 

หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง ข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 
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ตารางที่ 24  จาํนวนโครงการวิจัยและแหล่งทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
หน่วย: บาท 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทนุ งบประมาณที่ได้รับ  
ภายใน ภายนอก 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของฝร่ังเศสในช่วงการปฏิวัติฝร่ังเศสโดยใช้แบบจําลองเพส 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

2. ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของ
ประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อการส่งออกกล้วยเกษตรอินทรีย์ของ
ไทย  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

3. คุณลักษณะและพฤติกรรมเชิงพลวัตรของผลตอบแทน
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

4. การวิเคราะห์บทบาทของตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นและ
ธนาคารต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

5. ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการเงินต่ออัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรายสาขาการผลิตของไทย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

6. Macro financial Risk Framework in Banking 
Sector 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

7. การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มส่ือ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 400,000 - 

8. การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่าย
ของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนใน
ประเทศไทย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 400,000 - 

9. การศึกษานโยบายเศรษฐกิจและการว่างงานหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

10. ความสัมพันธ์ระหว่างการถือเงินกองทุนกันชนกับวัฎ
จักรธุรกิจ : กรณีศึกษาของประเทศไทย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

11. การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มงานสร้างสรรค์
แบ่งตามลักษณะงาน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 400,000 - 

12. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ สังคมของเมืองจากป้าย
โฆษณา  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

13. การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มสืบทอดทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 400,000 - 

14. ทุนทางวัฒนธรรมแบบจําลองการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ   

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 200,000 - 

15. การประเมินผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานวิจัยที่มี
ต่อการพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 300,000 - 

16. การวิเคราะห์การออมของครัวเรือนเกษตรไทย ทุนวิจัยมก. 150,000 - 
17. การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิต
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และข้าวโพดฝักสด 

ทุนวิจัย มก. 115,000 
 

- 

18. The Procyclicity in Stress Testing of Financial 
Institutions in Thailand 

ทุนส่วนตัว - 5,000 

19. Estimating Sector Concentration Risk from 
Practitioners’ View 

ทุนส่วนตัว - 10,000 

20. Study Meeting on SME Financing in the 
Aftermath of the Global Financial Crisis 

FAO - 150,000 

21. การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมสําหรับผู้ประกอบการ SMEs 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 1,894,846 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทนุ งบประมาณที่ได้รับ  
ภายใน ภายนอก 

22. การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
(คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบัน
ไทย-เยอรมัน 

- 1,500,000 
 

23. การสํารวจผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยจาก
โครงการ วิจัยไปใช้ประโยชน์ของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ 
และสังคม  

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - 571,429 
 

24. การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของ
ครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

- 808,800 
 

25. การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะที่ 2 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ - 523,076 

26. การเตรียมคู่มือสําหรับการวัดการมีส่วนร่วมจาก
ภายนอกในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําขนาดเล้ียงเพ่ือการพัฒนา
ชนบทอย่างยั่งยืน 

FAO 
 

- 105,000 
 

27. การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายส่งและขายปลีก
สินค้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
และความต้องการพืชผักและผลไม้ปลอดภัยของผู้บริโภค 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

- 2,150,000 
 

28. การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) 

- 1,250,000 
 

29. การจัดทําคู่มือและการ์ตูนเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัย
ภายใต้การวิจัยเชิงบูรณาการหัวข้อ “การใช้ที่ดินและ
การพัฒนชนบทบนพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้” 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

- 124,000 
 

30. โครงการการจัดทํารายงานแห่งชาติฉบับท่ีสองเพ่ือ
เสนอต่อ UNFCCC 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- 1,830,000 
 

31. โครงการเพ่ือพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  1,036,000 
32. การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain 
สินค้าเกษตรเพ่ือขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซียปี 
2553 : กรณีศึกษามันสําปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

- 1,378,000 
 

33. ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารของ
ภาคเกษตรของไทย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

- 272,461 
 

34. ส่งเสริมและขยายข้อมูลหลายปีสําหรับการประเมินความ
เปราะบางสุดความยากจนในประเทศไทย 

University of Hannover - 400,000 
 

35. สิทธิการถือครองท่ีดินและความม่ันคงด้านอาหาร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 92,308 
36. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 

สํานักงบประมาณ 
 

- 3,746,667 
 

37. ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของ
ไทย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา - 359,071 
 

38. การประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาการคลังและ
เศรษฐกิจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 

สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 170,000 
 

39. การศึกษาเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - 4,950,000 
 

40. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพันธุ์อ้อย
พลังงาน 
 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร - 327,700 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทนุ งบประมาณที่ได้รับ  
ภายใน ภายนอก 

41. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สําหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย - 2,500,000 
 

42. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโร
บัสต้าในประเทศไทย เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟ 

บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟ่ีโปรดักส์ 
จํากัด 
 

- 486,222 
 

43. การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาการทําเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ําแม่สาภาคเหนือ
ของไทยโดยใช้แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน (ปี
ที่ 1) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
 

- 137,769 
 

44. เครือข่ายคุณค่ายางพารา ปีที่ 2 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 127,685 
45. การประเมินปัญหาความยากจนโอกาสการเข้าถึงองค์กร
ทางการเงิน และผลกระทบขององค์กรทางการเงินต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ําแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ 
(ปีที่ 1) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
 

- 91,667 
 

46. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ําสา ประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

- 86,667 
 

47. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ของล้ินจ่ี (ปีที่ 1) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

- 43,917 
 

48. การศึกษาเพ่ือสํารวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากฐานทรัพยากรชีวภาพ 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

- 209,930 
 

49. การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาค
การเกษตรของไทย 

FAO 
 

- 120,000 
 

50. การศึกษารูปแบบการบูรณาการระบบควบคุม
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
แห่งชาติ 

- 511,225 
 

51. เพ่ือทบทวนการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร
ตามประเด็นหัวข้อที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

- 749,750 

52. ชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 612,450 
 

53. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ 
ปีที่ 3 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 217,454 
 

54. โครงการวิจัยการพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer Shop 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 458,615 
 

รวม  4,165,000 30,007,710.14 
รวมงบประมาณที่ได้รับจากภายในและภายนอกทั้งสิ้น  34,172,710.14 
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การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 

ในปีการศึกษา 2553  คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ เป็นที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการวิชาการ 
เป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย จํานวน 31 คน แบ่งออกเป็น หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 26 กิจกรรม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมจํานวน 39 กิจกรรม ดังตารางที่ 25 และมีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้แก่
หน่วยงานภายนอก จํานวน 25 โครงการ ดังตารางที่ 26 

 

ตารางที่ 25  สรุปการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2553 
                    หน่วย: โครงการ/กิจกรรม 

ประเภทการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

จํานวนคร้ังในการ  
ภายใน มก. ภายนอก มก. 

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 7 
กรรมการวิทยานิพนธ์  0 0 
กรรมการวิชาการ 2 0 
กรรมการวิชาชีพ 0 1 
อาจารย์พิเศษ 19 5 
วิทยากรบรรยาย  3 25 
อ่ืนๆ 1 1 

รวม 26 39 
 

ตารางที่ 26  โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2553 
  หน่วย: บาท 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ชื่อหน่วยงานที่ร่วม 
ดําเนินการ/แหลง่ทุน 

งบประมาณที่ได้รับ  
รายได้ ค่าใช้จ่าย 

1 โครงการอบรมหลักสูตรการต่ออายุ
ใบอนุญาตสําหรับเจ้าหน้าที่การตลาด 

28 ก.ค.- 28 
ส.ค.53 

ภาควิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

288,800.00 259,920.00 

2 โครงการอบรมหลักสูตร Grasroots 
Economic Development Followed 
sufficiency Economy Philosophy 

16 ส.ค.-30 
ก.ย.53 

สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

1,214,323.00 1,092,890.70 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
BUSINESS ADVISOR รุ่น 5 

18 มิ.ย.53 – 
31 มี.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 3,262,500.00 2,936,250.00 

4 โครงการฝึกอบรม Certificate of REAL 
ESTATE INTREPRENEUR รุ่นที่ 2 

20 ก.ย.53 – 
31 มี.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 2,340,000.00 2,106,000.00 

5 โครงการฝึกอบรม Certificate of 
INTELLIGENT INVESTOR รุ่นที่ 2 

20 ก.ย.53 - 
31 ม.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 1,247,000 1,122,300 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 6 

10 ม.ค.- 31 
พ.ค. 54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 2,871,000 2,583,900 

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 7 (ภูเก็ต) 

10 ม.ค.- 6 
มิ.ย. 54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 1,400,000 1,260,000 

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
INTELLIGENT INVESTOR รุ่นที่ 3 
(หาดใหญ่) 

31 ม.ค.- 31 
พ.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 1,015,000 913,500 
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ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ชื่อหน่วยงานที่ร่วม 
ดําเนินการ/แหลง่ทุน 

งบประมาณที่ได้รับ  
รายได้ ค่าใช้จ่าย 

9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
REAL ESTATE ENTREPRENEUR รุ่นที่ 4 
(เชียงใหม่) 

1 มี.ค.- 31 
พ.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 3,900,000 3,510,000 

10 การฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
REAL ESTATE ENTREPRENEUR รุ่นที่ 3 
(กรุงเทพฯ)  

1 มี.ค.- 31 
พ.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 3,900,000 3,510,000 

11 การฝึกอบรมหลักสูตร Certificate of 
INTELLIGENT INVESTOR รุ่นที่ 4 
(กรุงเทพฯ)  

1 มี.ค.- 31 
พ.ค.54 

บริษัทเอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จํากัด 2,900,000 2,610,000 

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่น
ที่ 55  

8 ก.พ.- 31 
ส.ค.54 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7,240,000 6,516,000 

13 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
ส่งเสริมสหกรณ์ 

27 พ.ค.- 26 
ก.ค.53 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 385,000 350,000 

14 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นําสหกรณ์การ
เปล่ียนแปลงในเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
ไทย 

10-11 เม.ย. 
53 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย 

- - 

15 โครงการเสวนาวิชาการ"บนเส้นทางสู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมและการ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที
มีคุณค่าแห่งปี 2553" 

15 ก.ย. 53 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 183,812 183,812 

16 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ รุ่นที่ 8 

14-19 มี.ค. 
54 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

607,200 546,480 

17 นิทรรศการผลลัพธ์งานวิจัยในงานวิจัย 
"บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์"ปี 2554 

28 ม.ค.- 5 
ก.พ. 54 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16,000 16,000 

18 ร่วมนําผลลัพธ์งานวิจัย (ข้าวเกิดบุญ ข้าว
คุณธรรม) เผยแพร่และจําหน่ายในงาน
นิทรรศการ "Health Food and 
Ingredient Thailand " 

3-6 มี.ค. 54 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 1,460 1,460 

19 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer 
Shop ในงานวันธุรกิจเกษตร ประจําปี
การศึกษา 2553 

1-2 ธ.ค. 53 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 4,405 4,405 

20 นิทรรศการเปิดตัวโครงการร้าน Farmer 
Shop ในงานฉลองครบรอบ 30 ปี ร้าน
สหกรณ์ กฟผ.จก. 

5-7 ม.ค. 54 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ 
สหกรณ์ กฟผ.จก. 

19,368 1,968 

21 นิทรรศการเปิดตัวร้าน Farmer Shop ใน
งานเกษตรแฟร์ประจําปี 2554 

5-7 ม.ค. 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - 

22 ร่วมกับโรงแรมสานสามพรานเปิดตัวตลาด
สุขใจและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทุก
เสาร์-อาทิตย์ 

12 ธ.ค. 53 เงินรายได้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ - - 

23 การบรรยายพิเศษเร่ือง จะจัดการกับ
อุปทานของพลังงานอย่างไร 

27 ส.ค.- 10 
ก.ย. 53 

เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 25,000 16,422 

24 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต และ 
Open House  

2-3 ธ.ค.53 เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 40,150 33,257 

25 โครงการประชุมวิชาการประจําปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 49  
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

2-3 ก.พ. 54 เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ 
คณะบริหารธุรกิจ และคณะทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

73,378 15,578 
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นอกจากน้ียังมีการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา และการฝึกอบรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
มีรายละเอียดดังน้ี  

 
การจัดประชุมวิชาการสัมมนา และบรรยายพิเศษ 
 

1) คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะจัดการกับอุปทานของพลังงาน
อย่างไร” บรรยายโดย คุณพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 
กันยายน 2553 ณ ห้อง EC 5514 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

2) คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 โดยเป็นการอภิปรายพิเศษ
ร่วมสองสาขา ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 
2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 

3) คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดประชุมร่วมกับ Hirsoshima University, Sabragamuwa 
University ในการประชุม INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPING SOCIAL 
CAPITALTO REPLACE FOREGOING DONORS: A Study on the Changes in the 
Structure and Functioning of Coastal Communities of Sri Lanka, Thailand and 
Indonesia in Post-Tsunami Period สนับสนุนโดย Toyota Foundation และ อ.ดร.พร
ประภา สกุลแสง อาจารย์จากภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีบรรยายในหัวข้อ 
“How People Cooperate in Restoration: Role of Microfinance and Its Impact” 
เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม EC 5628 ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

 
คณะเศรษฐศาสตร์ ตระหนักว่าในปัจจุบันน้ีระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้มีการ

พัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
(ก.พ.ร.) คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ ทําหน้าที่รับผิดชอบพัฒนา
และปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และกําหนดแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  

 
ในรอบปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 

องค์ประกอบดังน้ี 
 

1) คณะเศรษฐศาสตร์ ดําเนินการประเมินคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2553-4 มิถุนายน 2553 ซึ่งมี
หน่วยงานที่รับการประเมิน 7 หน่วยงาน และมีผลการประเมิน ดังน้ี 

 ภาควิชาสหกรณ์ รับการประเมินฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553ได้คะแนน 2.16 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รับการประเมินฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ได้
คะแนน 2.71 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
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 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับการประเมินฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ได้คะแนน 2.44 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับการประเมินฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2553 
ได้คะแนน 2.56 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้คะแนน 
2.53 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รับการประเมินฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้คะแนน 2.67
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
  สํานักงานเลขานุการคณะ รับการประเมินฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ได้คะแนน 2.18 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 
2) คณะเศรษฐศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2553   

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553 ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2552 (ระหว่างวันที่        
1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง จากคะแนนเต็ม 
3 คะแนน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.46 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ปรากฏว่า คณะเศรษฐศาสตร์ได้ผลการประเมิน 2.56 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 27 
 

ตารางที่ 27 ผลการประเมินคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ปีการศึกษา 2552 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2552 ความหมาย 

ผลประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และ
แผนดําเนินการ 

- - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช้ พอใช้ 

2 การเรียนการสอน 2.00 2.00 3.00 2.80 2.40 2.40 2.50 2.43 ดี ดี 
3 การพัฒนานิสิต - - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 พอใช้ พอใช้ 
4 การวิจัย 2.67 2.67 3.00 3.00 1.40 2.20 2.10 2.50 ดี ดี 
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 ดีมาก  ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 3.00 3.00 2.75 3.00 2.33 2.33 2.67 2.78 ดีมาก ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ - - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - - 2.00 2.00 3.00 3.00 2.33 2.33 ดี  ดี 

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

 

 
3) การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีหน่วยงานที่รับการประเมิน 
7 หน่วยงาน และมีผลการประเมิน ดังน้ี 
 สํานักงานเลขานุการคณะ รับการประเมินฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ได้คะแนน 
4.07 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 ภาควิชาสหกรณ์ รับการประเมินฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ได้คะแนน 4.16 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รับการประเมินฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ได้คะแนน 
4.73 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
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 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับการประเมินฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้คะแนน 4.04 
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ได้
คะแนน 3.06 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับการประเมินฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 
2554 ได้คะแนน 4.48 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รับการประเมินฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ได้
คะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

 
และมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี

การศึกษา 2553 มีดังน้ี 
1) โครงการอบรมเร่ือง การพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กรวันพฤหัสบดีที่ 23 

กันยายน 2553 
2) โครงการ "ประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพและแนวทางปฏิบัติ"วันพุธที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2554 
3) โครงการอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ”วันที่ 

27-28 เมษายน 2554 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) น้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและ
พัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการ
เท่าน้ัน คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.12 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และ
ตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.44 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 28 
 

ตารางที่ 28  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมิน 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ  กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. 

+มก. 
สกอ. สกอ.

+มก. 
สกอ. สกอ. 

+มก. 
สกอ. สกอ. 

+มก. 
สกอ. 

1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

-  3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

2. การผลิตบัณฑิต  4.31 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.24 4.31 4.31 ดี ดี ดี ดี 
3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 3.33 3.50 4.33 5.00 - - 3.33 3.50 4.33 5.00 พอใช้ พอใช้ ดี ดี 
มาก 

4. การวิจัย  5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67 ดี ดี ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

-  4.50 4.50 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 5.00 5.00 ดี ดี ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

6. ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

-  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

7.การบริหารและการ
จัดการ  

-  4.25 4.25 4.50 4.50 - - 4.25 4.25 4.50 4.50 ดี ดี ดี ดี 

8. ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

-  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

-  4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.48  4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50     

ผลการประเมิน ดี  ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี     
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
 

 มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดําเนินการ ในส่วนของตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่
หน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินของ
องค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
พอใช้ รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 29 
 

ตารางที่ 29 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 6 8 3.00 3.00 3.00 X X5

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งช้ี

5 5

2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปกีารศึกษา, ปงีบประมาณ, ปปีฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เปา้หมาย (ปกีารศึกษา) ประเมินตามเปา้หมาย

 
 

 จากตารางที่ 29 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการรายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4พันธกิจคือด้านการเรียนการสอนการ
วิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ2 คร้ังและรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ1คร้ังและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในรอบปีงบประมาณ 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1  คณะเศรษฐศาสตร์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ตามคําสั่งที่ 50/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 (1.1.1.1) เพ่ือ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากร มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือ
สะท้อนหาปัจจัยภาวะท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคณะ และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือพิจารณาถึง
โอกาสและอุปสรรคหรือภาวะคุมคามที่จะเกิดขึ้น โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้คํานึงถึงจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพ่ือนํามาสังเคราะห์เป็นร่าง
แผนกลยุทธ์คณะในช่วงปี พ.ศ. 2553 และนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ดังรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 7 
กันยายน 2553 (1.1.1.2) เพ่ือจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2551 –2554  
(1.1.1.3)  

และในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีการดําเนินการจัดทําร่างนโยบายในการพัฒนา
คณะ โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 
44/2553 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และคําสั่งที่ 49/2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 (1.1.1.4) เพ่ือ
ดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนาคณะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายฯ ได้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งน้ีส่งผลให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และ
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พันธกิจ และได้มีการประชาพิจารณ์ร่างนโยบายฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 (1.1.1.5) และได้นํา
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงนโยบายและกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ซึ่งได้ออกมาเป็น “ร่างแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559” (1.1.1.6) และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ต่อไป 
 ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ผ่านการ
ประชุมของคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ (1.1.2.1) ซึ่งมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานย่อยภายใน
คณะ เพ่ือให้ทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ 
 ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ที่เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ (1.1.3.1) เพ่ือช่วยใน
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนแผนงานด้านบริหารจัดการ และด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 (1.1.3.2) 
 ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดทําตัวบ่งช้ี (KPI)  พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยมีกระบวนการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําตัว
บ่งช้ีและค่าเป้าหมาย โดยการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (1.1.4.1) และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.4.2) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ ตาม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1.5.1) ซึ่งตัวบ่งช้ีแผนท่ีมีการบรรลุเป้าหมาย คิด
เป็น ร้อยละ 65.41 (1.1.5.2) 

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี 
จํานวน 1 ครั้ง เพ่ือเสนอต่อคณบดีตามบันทึกที่ ศธ 0513.11001/ว. 0794 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 
(1.1.6.1) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 5 ข้อ N/A 3.00 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 1.1.1.1 

1.1.1.2 
 

1.1.1.3 
1.1.1.4 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 
1/2553 วันท่ี 7 ก.ย. 53 
แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2551 –2554 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์  
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1.1.1.5 
1.1.1.6 

การประชาพิจารณ์ร่างนโยบายฯ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 

ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 
2 1.1.2.1 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 
1/2553 วันท่ี 27 ก.ย. 53 

3 1.1.3.1 
1.1.3.2 

แผนท่ีกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 

4 1.1.4.1 
1.1.4.2 

ตัวบ่งชี้ท่ีจะใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 (อ้างอิงหมายเลข 1.1.3.2) 

5 1.1.5.1 
1.1.5.2 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2553 
การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

6 1.1.6.1 บันทึกท่ี ศธ 0513.11001/ว. 0794 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2553 
7 - - 
8 - - 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ในส่วนของตัว
บ่งช้ีการประเมินคุณภาพ จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงาน
ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านคุณภาพบัณฑิต ตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีหน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน  จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี   

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.31 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 30 

ตารางที่ 30  ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

2.24 4.24 4.31 6.00 6.00
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 6 4.00 4.00 4.00 / /

57 61.50 67

89 89 100

21 21 27

89 89 100

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

5 5 0.00 3.00 3.00 X X

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

6 6 0.00 4.00 4.00 / /

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 7 5.00 4.00 4.00 X X

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

4 5 0.00 5.00 5.00 / /

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต

4 4 0.00 5.00 5.00 / /

6

27.00

69.10 60

2.3 23.60 3.93 / /

/ /

24 23

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้
5 6 6

5.00 5.00

3.93 4.50

5.0067.00

6

6

6

5

23.60

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

5

ตัวบ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

4

602.2

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

0

0

64.04

0

7

อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

4

6

6

0

 

จากตารางที่ 30 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวกท่ี 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย  (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548 ) 

 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ1ข้อ2และข้อ3ข้างต้นตลอดเวลาท่ี
จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่านเกณฑ์การประเมิน5ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ80ของตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ1ข้อ2และข้อ3ข้างต้นตลอดเวลาท่ี
จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวน
มากกว่าร้อยละ50ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่มค1 และง) 

 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ี
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ30ของจํานวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่มค1และง) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ท่ัวไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

 



54 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ดูแลระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร โดยใช้คู่มือการเสนอหลักสูตร/

รายวิชา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 
(2.1.1.1) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัย 
(2.1.1.2) ขั้นตอนการดําเนินงานขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอน
โครงการพิเศษ  (2.1.1.3) รวมทั้งการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย (2.1.1.4) 
มาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการเปิดหลักสูตร โดยในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตรเสนอที่ประชุมภาควิชา/สาขาวิชา ส่วนในระดับคณะ มีคณะกรรมการการศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์เป็นฝ่ายพิจารณากลั่นกรองการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรและให้ความ
เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปซึ่ง
คณะฯ มีงานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานในการดําเนินงานระหว่างภาควิชา 
คณะและมหาวิทยาลัย 

และในปีการศึกษา 2553 มีการดําเนินการขออนุมัติเปิดสอนโครงการพิเศษ จํานวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (2.1.1.5)  

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนว
ทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา (2.1.2.1) และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเสนอขอ
ปิดหลักสูตร (2.1.2.2) ของมหาวิทยาลัยโดยในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
เสนอที่ประชุมภาควิชา เสนอคณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์พิจารณากลั่นกรองการปิด
หลักสูตรและให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการอนุมัติและมีการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548 (2.1.3.1) และในบางหลักสูตรได้มีการดําเนินการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จํานวน 6หลักสูตร (2.1.3.2) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/
รายวิชา ได้แก่คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1.4.1) ส่วนในระดับคณะ มีคณะกรรมการ
การศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (2.1.4.2-2.1.4.3) เป็นฝ่ายพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยทุกหลักสูตร
ที่อยู่ในรอบของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรมีการนําข้อมูลในแต่ละด้านจากแหล่งต่างๆ และการจัดทํา
วิจัยสถาบันมาพิจารณาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีรายงานวิจัย
สถาบัน จํานวน 5 เรื่อง (2.1.4.4 - 2.1.4.8) 
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ข้อ 5 ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
จํานวน 6 หลกัสูตร ได้แก่ 

1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
5) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา มีจํานวน
7 หลักสูตร จากทั้งหมด 12 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) (2.1.6.1) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.1.1.1 

 
2.1.1.2 

 
2.1.1.3 

 
2.1.1.4 

 
 

2.1.1.5 
 

คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
บันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1989 ลว. 4 ก.พ.54 เร่ือง ข้ันตอนการดําเนินงานขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสตูร การเปิดสอนโครงการพิเศษ   
บันทึกท่ี ศธ 0513.10102/7284 ลว. 10 พ.ค.53 เร่ือง การจัดทําหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัย  
บันทึกขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) 

2 2.1.2.1 
 

2.1.2.2 

บันทึกท่ี ศธ. 0513.10106/ว.8111 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 52 เร่ือง แนวปฏิบัติในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการปิดหลักสูตรและรายวิชา 
บันทึกท่ี ศธ. 0513.10102/13051 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2552 เร่ืองข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเสนอขอปิดหลักสูตร และบันทึกท่ี ศธ. 
0513.10102/6689 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2552 เร่ือง แก้ไขข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
3 2.1.3.1 

2.1.3.2 
หลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ 
มคอ.3 และ มคอ.4 

4 2.1.4.1 
2.1.4.2 
2.1.4.3 
2.1.4.4 

 
2.1.4.5 

 
2.1.4.6 

 
2.1.4.7 

 
 

2.1.4.8 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรต่างๆ ทุกหลักสูตร 
คณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง ความต้องการและความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีมีต่อ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง โครงการประเมินผลหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจาก
ศิษย์เก่า ประจําปี 2553 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการปริญญา
ตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองการสํารวจความคิดเห็นของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการท่ีมีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มก. 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง การสํารวจความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบันและมหาบัณฑิต 
และการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบการท่ีมีต่อมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

5 2.1.5.1 
2.1.5.2 

 
2.1.5.3 

บันทึกข้อความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
บันทึกข้อความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553)  

6 2.1.6.1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน 7 หลักสูตร 
7 - - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

  
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มจีํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ จํานวน 100 คน แยกเป็นอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 67 คน  
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1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 = 

 

= 

 

=   67.00 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =
  
  

 = 
 

 = 5.58  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.2 57 64.04 61.5 69.10 5.00 

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
ร้อยละ 

60 
บรรลุ

เป้าหมาย 89 89 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 57 64.04 67 67.00 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

ร้อยละ 
60 

บรรลุ
เป้าหมาย 89 100 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการประเมินฯ นับรวมจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ที่ไม่รับค่าตอบแทน) เพ่ิม 
จํานวน 11 คน ซึ่งเป็นข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่ มก. 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

2.1.1.1 รายชื่ออาจารย์ท้ังหมด (ข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าท่ี มก.) 
2.1.1.2 สัดส่วนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิ 

 
 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

67 
X 100 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

67.00 
X 5 60 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 24  
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มจีํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จํานวน 100 คน แยกเป็นอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการดังน้ี  

- ศาสตราจารย์    จํานวน  1 คน 
- รองศาสตราจารย์    จํานวน 26 คน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 28 คน 
- อาจารย์   จํานวน 45 คน  

 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

= 
 

           = 
 

 

=    27.00 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=
  
 

= 
 

= 4.50  
 
ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 21 23.60 21 23.60 3.93 

คะแนน 
3.93 

คะแนน 
ร้อยละ 

24 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 89 89 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป 
X 100 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ) 

27 
X 100 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป 
X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป ที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
27.00 

X 5 30 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 21 23.60 27 27.00 3.93 4.50 ร้อยละ 
24 

บรรลุ
เป้าหมาย 89 100 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการประเมินฯ นับรวมจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (ที่ไม่รับค่าตอบแทน) เพ่ิม 
จํานวน 11 คน ซึ่งเป็นข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่ มก. 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

2.3.1.1 สัดส่วนอาจารย์ประจําจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีวางแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ

เทคนิคการสอนและการวัดผล และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี คณะเศรษฐศาสตร์พ.ศ. 2551-2554 (2.4.1.1) 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนโดยได้มีการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสเพ่ือให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรสาย
สนับสนุนตรงตามความต้องการของคณะฯ (2.4.2.1) และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการสอนและการปฏิบัติงาน (2.4.2.2) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น จัดกิจกรรม
เต้นแอโรบิกเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร (2.4.3.1) การตรวจสุขภาพประจําปี(2.4.3.2) การจัด
สวัสดิการประกันกลุ่มสําหรับพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราวคณะเศรษฐศาสตร์(2.4.3.3) การ
จัดหาเคร่ืองแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (2.4.3.4) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติโดยมีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.4.5.1) ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.(2.4.5.2) 
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย (2.4.5.3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (2.4.5.4) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรบนเว็บไซต์คณะฯ (2.4.5.5) คณะฯ 
มีวิธีการในการดําเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัยโดยนําระบบการร้องเรียนและดําเนินการตามวินัย
ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เป็นกลไกในการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และได้มีการประเมินด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. โดยนิสิตเป็นรายภาคการศึกษา ปีละ 2 
ครั้ง จากการประเมินอาจารย์/รายวิชา ซึ่งคณะฯ มีผลการประเมินฯ ในภาคต้น 4.38 และภาคปลาย 4.39 
(2.4.5.6) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.4 - 4 ข้อ - 3.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.4.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) คณะเศรษฐศาสตร์ 
2 2.4.2.1 

2.4.2.2 
สรุปการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหม่ 
แบบเก็บข้อมูลดิบ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

3 2.4.3.1 
2.4.3.2 
2.4.3.3 

 
2.4.3.4 

การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายแอโรบิค 
การตรวจสุขภาพประจําปี 
การจัดสวัสดิการประกันกลุ่มสําหรับพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
การจัดหาเคร่ืองแบบพิธีการและชุดปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 61 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
4 - - 
5 2.4.5.1 

2.4.5.2 
2.4.5.3 
2.4.5.4 

 
2.4.5.5 
2.4.5.6 

คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะฯhttp:///www.eco.ku.ac.th 
ผลการประเมินด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. โดยนิสิต 

6 - - 
7 - - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเคร่ือง 
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นิสิตทุกปีการศึกษา 
 3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ือง
ประปาไฟฟ้าระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ี

สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 

ที่ประจําในห้องเรียน จํานวน 28 เครื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 104เครื่องห้องสมุดพิทยาลง
กรณ จํานวน 15 เคร่ือง(2.5.1.1) และมีจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายสําหรับการใช้งานของ
notebook และ mobile device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย
(2.5.1.2) ซึ่งในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)เท่ากับ 2,612.10 
(2.5.1.3) 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นหน่วยงานในการให้บริการห้องสมุดและ
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมุม Set Corner ไว้บริการให้กับนิสิต(2.5.2.1)ในส่วนของการ
จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตน้ัน สํานักหอสมุด มก. เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการต่างต่างๆ 
ให้กับนิสิต 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้บริการท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ เช่น ห้องเรียน (2.5.3.1) 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานทั่วไปและสําหรับการเรียนการสอน (2.5.3.2) อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน (2.5.3.3) และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายทั่วทั้งบริเวณภายในคณะ 
(2.5.3.4) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆเช่น มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สําหรับการใช้งานท่ัวไป (2.5.4.1) ให้แก่นิสิตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการจัดการพ้ืนที่ในการให้บริการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืมภายในคณะ (2.5.4.2) มีการจัดสถานที่น่ังพักสําหรับนิสิตตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง
ห้องพักสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2.5.4.3) มีการจัดพ้ืนที่ให้แก่นิสิตสามารถใช้เล่นกีฬาใต้ตึกอาคาร
ปฏิบัติการคณะฯ เช่น โต๊ะเล่นปิงปอง (2.5.4.4) หากนิสิตมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ 
ก็จะไปขอใช้บริการจากสนามกีฬาของ มก. และในส่วนของการบริการในการรักษาพยาบาล นิสิตสามารถ
ขอใช้บริการได้จากสถานพยาบาล มก. 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดการระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปาไฟฟ้าการจัดการขยะ
ห้องนํ้า (2.5.5.1) ตลอดจนมีการติดต้ังกล้องวงจรปิด มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีห้อง CCTV 
เป็นศูนย์การดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารบริเวณโดยรอบ(2.5.5.2) รวมทั้งมีอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ (2.5.5.3)โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดพิทยาลง
กรณประเมินการให้บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณโดยผลการประเมินฯ มีค่าเฉล่ีย 3.96ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
(2.5.6.1)และมีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะ ที่นิสิตเข้า
ประเมินผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจ (2.5.6.2) 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.5 - 6 ข้อ - 4.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.5.1.1 

2.5.1.2 
 

2.5.1.3 

ข้อมูลจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
สรุปจํานวนการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยจากสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 
สรุปจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

2 2.5.2.1 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
3 2.5.3.1 

2.5.3.2 
2.5.3.3 
2.5.3.4 

ห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EC 5519และ EC5520 
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
สรุปจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในคณะ 

4 2.5.4.1 
2.5.4.2 
2.5.4.3 
2.5.4.4 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EC 5519 
ร้านค้าภายในบริเวณคณะ 
โต๊ะนั่งพักตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ลานแสดสน-นนทรีและห้องพักสําหรับนิสิต 
โต๊ะเล่นปิงปอง 

5 2.5.5.1 
2.5.5.2 
2.5.5.3 

รูประบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
กล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย และห้อง CCTV  
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

6 2.5.6.1 
2.5.6.2 

ผลการประเมินการให้บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะปี
การศึกษา 2553 

7 -  - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ัง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า3.51
จากคะแนนเต็ม5 

 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตรโดยสนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับจํานวนนิสิต เช่น การนําเสนอหน้าช้ันเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การทํางานกลุ่ม 
การจัดสัมมนาวิชาการ รวมทั้งการเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งการฝึกงานและการศึกษาดูงาน ไว้ในแผนการสอน
(2.6.1.1) 

ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา Course Syllabus 
(2.6.2.1)ทุกรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัยทุกหลักสูตรของคณะมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการทําวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาวิธีวิจัย วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ 
(2.6.3.1)รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่และการทํากิจกรรมนอกช้ันเรียนมีส่วนช่วยให้นิสิตเรียนรู้การ
ปฏิบัตินอกช้ันเรียน(2.6.3.2) 

ข้อ 4 ในทุกหลักสูตรของคณะ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนเช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการเป็นคณะ
กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ(2.6.4.1)เช่น 
การเชิญ Distinguished Prof. Dr. Solomon Polachek จาก State University of New York at 
Binghamton, USA. อาจารย์พิเศษจากต่างประเทศ มาบรรยายพิเศษให้นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ทั้งน้ีคณะและภาควิชา ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนิสิตระดับปริญญา
ตรีและระดับบันฑิตศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการฝึกงานและการศึกษาดูงานของนิสิตกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น โครงการฝึกงานนิสิตภาคฤดูร้อน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์  
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร โครงการฝึกงาน
ของนิสิตภาควิชาสหกรณ์(2.6.4.2) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเช่น รายงานการวิจัยในช้ันเรียนวิชา 01104521ปีการศึกษา 2551-
2553(2.6.5.1) รายงานการวิจัยในช้ันเรียนวิชา ระบบบัญชีสหกรณ์ ประจําภาคต้นปีการศึกษา 
2553(2.6.5.2)รายงานการวิจัยในช้ันเรียนวิชาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการสหกรณ์ II ประจํา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 (2.6.5.3) รายงานการวิจัยในช้ันเรียน "ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อวิธีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอน:กรณีศึกษา วิชาสหกรณ์ที่มิใช่สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย" (2.6.5.4) 
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การใช้กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบเต็มรูปแบบ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชา 01119491 หมู่ 2(2.6.5.5) 

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาในปี
การศึกษา 2553 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งภาคต้นและภาคปลาย รวมทั้งสิ้นจํานวน 429 วิชา รายวิชาที่
ประเมิน 254 วิชา จํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน 9,119 คน จํานวนนิสิตที่เข้าประเมิน จํานวน 2,430 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา มีค่าเฉล่ีย 4.28 (2.6.6.1) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.6 7 ข้อ 6ข้อ 5.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.6.1.1 แผนการสอน (Course Syllabus) 
2 2.6.2.1 แผนการสอน (Course Syllabus)(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.6.1.1) 
3 2.6.3.1 

2.6.3.2 
วิชาสัมมนาวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.11004/068 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ืองการฝึกงานของ
นิสิตตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

4 2.6.4.1 
2.6.4.2 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร  
กิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

5 2.6.5.1 
2.6.5.2 

 
2.6.5.3 

 
2.6.5.4 

 
2.6.5.5 

งานวิจัยในชั้นเรียน วิชา 01104521 ปีการศึกษา 2551-2553 
บันทึกข้อความ ท่ี ศธ 0513.11004/686 ลว 5 พ.ย. 2553 เร่ือง ขอส่งรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียน วิชา ระบบบัญชีสหกรณ์ ประจําภาคต้นปีการศึกษา 2553 
บันทึกข้อความ เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนวิชาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับการจัดการ
สหกรณ์ II ประจําภาคต้น ปีการศกึษา 2553 
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน "ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อวิธีการสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอน:กรณีศกึษา วิชาสหกรณ์ท่ีมิใช่สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย"   
วิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การใช้กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบเต็มรุปแบบ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชา 01119491 หมู่ 2 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
6 2.6.6.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7 - - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข้อ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบในการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประชุม เพ่ือระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (2.7.1.1) ซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดทําวิจัยสถาบัน 
(2.7.1.2) เพ่ือนําข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไปและมหาวิทยาลัยได้มีการสํารวจระดับความพึง
พอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษา 2553 (2.7.1.3) คณะเศรษฐศาสตร์ มี
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก โดยแยกพิจารณาตามด้านต่างๆ ดังน้ี 

-   ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการมีค่าเฉล่ีย 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
- ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่สง่ผลต่อการทํางาน มีค่าเฉล่ีย 4.09ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
- ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

ข้อ 2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ได้นําผลสรุปที่ได้จากกระบวนการจัดทําวิจัยสถาบันมาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยกัน
จํานวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2) หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 5) หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร (2.7.2.1-2.7.2.3) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตโดยในปีงบประมาณ 2553 คณะมี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 8,996,239.22 บาท (2.7.3.1) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติโดยคณะให้อาจารย์กระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ที่จัดขึ้นในระดับภาควิชา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย การให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการเป็นกิจกรรมบังคับ (2.7.4.1-2.7.4.2) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะเช่นโครงการมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนพัฒนาโรงเรียน พัฒนา
คุณธรรม ถวายพ่อหลวงโดยชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านบาง
แค กิจกรรมวันไหว้ครู และโครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 (2.7.5.1-2.7.5.4) 

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (2.7.6.1) และโครงการอบรมการเขียนบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ (2.7.6.2) เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ในการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.7 - 6 ข้อ - 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.7.1.1 

2.7.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.1.3 
 

การจัดสัมมนาหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2554 
รายงานวิจัยสถาบัน เช่น 
- รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการปรับปรุงหลักสูตร
วท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- รายงานวิจัยสถาบันโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 
- มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
- มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
- แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553 

2 2.7.2.1 
2.7.2.2 

 
2.7.2.3 

บันทึกข้อความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(อ้างอิง 2.1.5.1) 
บันทึกข้อความการเสนอปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (อ้างอิง 2.1.5.2) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) (อ้างอิง 2.1.5.3) 

3 2.7.3.1 สรุปค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
4 2.7.4.1 

2.7.4.2 
นิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มก. คร้ังท่ี 49  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการของนักเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 5 ณ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5 2.7.5.1 
 

2.7.5.2 
2.7.5.3 
2.7.5.4 

โครงการมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ตอนพัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณธรรม ถวาย
พ่อหลวงโดยชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณบ้านบางแค 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 

6 2.7.6.1 
2.7.6.2 

โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 
โครงการอบรมการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ1ไปยัง

ผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1โดยระบุตัว

บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี

กําหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   
 

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
 

ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตตามที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ คือ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตที่พึงประสงค์(2.8.1.1) มีดังน้ี 
 มีค่านิยมต่อการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก โดยมีมนุษย์สัมพันธ์และกาลเทศะ ตามวิถีไทย 
 จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ความซื่อสัตย์  
 หลีกเลี่ยงอบายมุข 
 มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน   
 จิตอาสา 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นิสิตไปยังผู้บริหารคณาจารย์ โดยผ่านทางคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ รวมทั้งนิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
คณะhttp://www.eco.ku.ac.th/ (2.8.2.1) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่จํานวน 4 กิจกรรม (2.8.3.1) ได้แก่ โครงการมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอน พัฒนา
โรงเรียน พัฒนาคุณธรรม ถวายพ่อหลวง โดยชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการจิตราเสวนา 
กิจกรรมวันไหว้ครู และโครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดโดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ไว้ในสรุปโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม (2.8.4.1) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านต่างๆโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติเช่นน.ส.จิรัชญา วงษ์ป้อม นิสิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดเรียงความ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นต้น (2.8.5.1) 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.8 - 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 2.8.1.1 พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต (มก.) 
2 2.8.2.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์คณะ http://www.eco.ku.ac.th/ 
3 2.8.3.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4 2.8.4.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
5 2.8.5.1 แบบเก็บข้อมูลดิบท่ี 2.12 นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปี

ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านการให้บริการต่างๆ ที่
จัดให้แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร ที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีหน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับพอใช้  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 31 

 

ตารางที่ 31 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

3.33 3.33 4.33 2.00 3.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้าน

ขอ้มูลขา่วสาร
5 5 4.00 3.00 5.00 x /

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 4 5 3.00 4.00 5.00 / /

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 2 3 3.00 3.00 3.00 / /

7

3 3 3

6

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพฒันานิสิต

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตวับ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทนิ)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

6

4 5

4
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จากตารางที่ 31 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิต รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีแก่นิสิต 
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ

ต้องการของนิสิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําแฟ้มประวัตินิสิต (3.1.1.1) และการประกาศแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษา (3.1.1.2) รวมทั้งมีหน่วยงานบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการหรือให้
คําปรึกษาสําหรับนิสิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา  

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (3.1.2.1) เว็บไซต์คณะ www.eco.ku.ac.th (3.1.2.2) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่นิสิต ทั้งการศึกษาดูงานและการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับนิสิตอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ทั้ง 3 ภาควิชา ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี (3.1.3.1)  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์
1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ MBE รุ่น 16 บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จํากัด 

(มหาชน)  
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ "บางกอกเจมส์แอนจิวเวอร์รี่" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
3. กิจกรรมทัศนศกึษาและดูงานนอกสถานที่ โดยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
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4. โครงการฝึกงานนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ในช่วงภาคฤดูร้อน พ.ศ.2554 
5. โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่  วิชา 01101423(เศรษฐศาสตร์การเมือง) และ

วิชา01106422 (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง "การจัดการขยะของบริษัทสถานีรีไซเคิล
วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ"  

6. โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เย่ียมชมโรงพิมพ์ธนบัตรและเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
และวังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวิชา 01105424 (สถาบันการเงินกับ
เศรษฐกิจ)  

7. โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  วิชา 01106421 (Natural Recources 
Economics) เรื่อง "การจัดการผังเมืองและการจัดการทรัพยากรนํ้าของกรุงเทพมหานคร"  

8. โครงการนํานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่วิชา 01101423 (เศรษฐศาสตร์การเมือง)ณ มิว
เซียมสยาม  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 
9. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2553  
10. การจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ Study Visit Plan ของนิสิตสาขาธุรกิจการเกษตร รุ่นที ่16 

ประจําปีการศึกษา 2553 
11. การดูงานนอกสถานที่รายวิชา 01119455, 01119456 และ 01118581  
12. การดูงานนอกสถานที่รายวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชน รหัสวิชา 01120431  
ภาควิชาสหกรณ์ 
13. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นิสิตรุ่นที ่8 (โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ) 
 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น 
www.eco.ku.ac.th (3.1.4.1) และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่าผ่านทางสมาคมศิษย์เก่า คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (3.1.4.2) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ได้แก่  

 การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 เป็นการอภิปรายพิเศษ เรื่อง อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้
ประชาคมอาเซียน จัดโดยสาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (3.1.5.1) 

 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “จะจัดการกับอุปทานของพลังงาน
อย่างไร” บรรยายโดย คุณพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 
2553 ณ ห้อง EC 5514 ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ศิษย์เก่าทราบและมีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย (3.1.5.2) 

ขอ้ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 รายละเอียดดังน้ี  

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ได้แก่  
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2554 ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ 4.14 อยู่ในระดับดีมาก (3.1.6.1)  
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 สรุปการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 4 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ 4.03 อยู่ในระดับ ดี (3.1.6.2) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ได้แก่ 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 

2554 ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ 4.35 อยู่ในระดับดีมาก (3.1.6.3) 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ โครงการวันแรกพบคณะ ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 1 

มิถุนายน 2553 ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ 4.26 อยู่ในระดับดีมาก (3.1.6.4) 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ได้แก่กิจกรรมที่

ภาควิชา นํานิสิตไปดูงานนอกสถานที่ (3.1.6.5) 
ข้อ 7. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนิสิต ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษา ของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จัดขึ้นเมื่อ 1-2 กันยายน 2553 โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการจากการจัดโครงการในปีการศึกษา 2552 มาปรับปรุงโครงการ เช่น ในหัวข้อที่มีการเสนอแนะว่า 
ควรให้นิสิตปี 3 ได้เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ก็ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
เรียบร้อยแล้ว (3.1.7.1) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 6 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ พบหลักฐานทีส่ะท้อนผลการดําเนินงานในข้อ 5 ข้อ 6 และขอ้ 7 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.1.1.1 

3.1.1.2 
แฟ้มประวัตินิสิต  
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา 

2 3.1.2.1 
3.1.2.2 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 www.eco.ku.ac.th  

3 3.1.3.1 โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นสิิต 
4 3.1.4.1 

3.1.4.2 
www.eco.ku.ac.th 
สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
5 3.1.5.1 

3.1.5.2 
รายงานสรุปการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 49  
รายงานสรุปกิจกรรมบรรยายพิเศษ เร่ือง “จะจัดการกับอุปทานของพลังงาน
อย่างไร” 

6 3.1.6.1 
 

3.1.6.2 
 

3.1.6.3 
 

3.1.6.4 
 

3.1.6.5 

สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 เม่ือ
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2554 
สรุปการประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 4 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 
2553 
สรุปการประเมินความพึงพอใจ โครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ เม่ือวันท่ี 13-14 
มกราคม 2554 
สรุปการประเมินความพึงพอใจ โครงการวันแรกพบคณะ ปีการศึกษา 2553 เม่ือ
วันท่ี 1 มิถุนายน 2553 
โครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นสิิต (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
3.1.3.1) 

7 3.1.7.1 โครงการส่งเสริมอนาคตทางการศกึษา ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 
2552 และ ปีการศึกษา 2553 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตอย่าง

น้อย 5ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจาก
กิจกรรมต่อไปน้ี 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ (3.2.1.1) และมีการ

จัดทําปฏิทินโครงการพัฒนานิสิต ประจําปี 2553 (3.2.1.2) 
ข้อ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยการนํานิสิตเข้า

ร่วม โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตเรื่อง “กิจกรรมการถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปี 2554 ” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก (3.2.2.1) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนิสิตในระดับปริญญาตรีครบทั้ง 5 ประเภท ดังแบบเก็บข้อมูลดิบที่ 3.4 
กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต (3.2.3.1) และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ โครงการ
สัมมนาวิชาการ ประจําปี 2553 เรื่อง เศรษฐกิจการเกษตรสร้างสรรค์ จากความฝันสู่ความจริง ที่จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 (3.2.3.2) และ กิจกรรมกีฬาประเพณีของนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 (3.2.3.3) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการลงนามความร่วมมือด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (3.2.4.1) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต รายละเอียดดัง
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต (3.2.5.1) 

ข้อ 6 การจัดกิจกรรมของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น  

 โครงการ สนคู่-สู่สังคม ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการนําผลการจัดโครงการในปีการศึกษา 
2552 มาปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาการจัดโครงการ จากในปีการศึกษา 2552 มี
ข้อเสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาในการออกค่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ก็ได้มีการเพ่ิม
ระยะเวลาจากเดิม 3 วันเป็น 4 วัน และการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2552 (3.2.6.1) 

 โครงการ Econ Sport Day ได้มีการนําข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่ในการจัดโครงการในปี
การศึกษา 2552 มาปรับปรุง โดยการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เพ่ือรองรับจํานวนนิสิตให้
เพียงพอ (3.2.6.2) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 4 ข้อ  5 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 4 ข้อ  6 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการประเมินฯ พบหลักฐานทีส่ะท้อนผลการดําเนินงานในข้อ 6 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.2.1.1 

3.2.1.2 
แผนกิจกรรมนิสิต 
ปฏิทินโครงการพัฒนานิสิต ประจําปี 2553 

2 3.2.2.1 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิตเรื่อง “กิจกรรมการถอด
บทเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ปี 2554” 

3 3.2.3.1 
3.2.3.2 

 
3.2.3.3 

แบบเก็บข้อมูลดิบท่ี 3.4 โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
โครงการสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2553 เร่ือง เศรษฐกิจการเกษตรสร้างสรรค์ 
จากความฝันสู่ความจริง ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 
กิจกรรมกีฬาประเพณีของนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2553 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2553  

4 3.2.4.1 บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5 3.2.5.1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 
6 3.2.6.1 

3.2.6.2 
สรุปโครงการ สนคู่-สู่สังคม ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 
สรุปโครงการ Econ Sport Day ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2553 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  2 ข้อ 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี 
 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 3 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย รอง

คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธาน และตัวแทนอาจารย์จากทั้ง 3 ภาควิชา (3.3.1.1) 
ข้อ 2 คณะมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่

ปรึกษา ได้แก่ แฟ้มประวัตินิสิต (3.3.2.1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3.2.2) แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา 
(3.3.2.3) คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3.2.4) Transcript กิจกรรม (3.3.2.5) แบบฟอร์มใบคําร้อง 
(3.3.2.6) และคู่มือนิสิตฉบับปฐมนิเทศ (3.3.2.7) 

ข้อ 4 มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกปี โดยการประเมินออนไลน์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย (3.3.4.1) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 3.3.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะ 
2 3.3.2.1 

3.3.2.2 
3.3.2.3 
3.3.2.4 
3.3.2.5 
3.3.2.6 
3.3.2.7 

แฟ้มประวัตินิสิต 
คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต  
แบบฟอร์มการให้คําปรึกษา 
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
Transcript กิจกรรม 
แบบฟอร์มใบคําร้อง 
คู่มือนิสิตฉบับปฐมนิเทศ 

3 - - 
4 3.3.4.1 ผลประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5 - - 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

คํานึงถึงการดําเนินงานด้านกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตวิจัยของคณาจารย์ 
ทั้งจากภายในคณะและแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร การประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ตามพันธกิจหลักของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี ขององค์ประกอบที่ 
4 มีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 32 

 

ตารางที่ 32  ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

4.33 4.00 4.67 3.00 3.00
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจัิยหรืองาน

สร้างสรรค์
5 5 4.00 3.00 5.00 / /

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรือ
งานสร้างสรรค์

4 5 4.00 4.00 4.00 / /

46,374,474.43 34,172,710.14 34,172,710.14

81 82 93

416,740.37 367,448.50572,524.38 80,000.00เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา

/4.3 5.00 5.00 5.00 /

5

องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งช้ี

5

5 76

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งช้ี
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

80,000.00

4

 
จากตารางที่ 32 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

คณะและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2ประเด็น

ต่อไปน้ี 
  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

คณาจารย์และนักวิจัย มีการกําหนดแผนงานวิจัยในแผนปฏิบัติราชการ (4.1.1.1) มีหน่วยงานที่สนับสนุน
การดําเนินงานด้านการวิจัยได้แก่ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
(4.1.1.2) มีสํานักงานท่ีรับผิดชอบและบริหารงานด้านงานวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (4.1.1.3) และ
มีหน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.1.1.4) เพ่ือจัดทําวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ        
มีคณาจารย์จากหน่วยงานภายในคณะเป็นนักวิจัยเพ่ือร่วมดําเนินงาน โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
มีการกําหนดระเบียบการบริหารงาน (4.1.1.5) และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กําหนดขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การทําวิจัย (4.1.1.6) ในสัญญาโครงการวิจัย เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ข้อ 2 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จะนําผลการทําวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ เช่น รายวิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการคุณค่า ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ (4.1.2.1) รายวิชา 01119556 การประยุกต์แบบจําลองระบบหลายตัวแทนทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (4.1.2.2) 
เป็นต้น รวมทั้งการให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทําวิจัยในโครงการต่างๆ ทั้งเป็นนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
นอกจากน้ีคณาจารย์ยังได้นําผลงานวิจัยมานําเสนอในรูปของการจัดเสวนาพารู้ (4.1.2.3) ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และเสวนาวิชาการ (4.1.2.4) ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทั่วไป  



80 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ข้อ 3 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์รู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ
เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชุมชมและสังคม มีนักวิจัยในแต่ละสาขาตามความ
เช่ียวชาญ มีการทําวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยระดับอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ (4.1.3.1) เพ่ือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ด้านการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย ดังที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณนักวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1.3.2)  

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งดําเนินการผ่านศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ (4.1.4.1) และเงินทุนสนับสนุนภายในคณะฯ ประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (4.1.4.2) และ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (4.1.4.3) โดยแต่ละภาควิชาฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ในการขอทุนวิจัย     

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักวิจัย ประกอบด้วย สํานักงานธุรการ (4.1.5.1) เพ่ือช่วยในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะ มีทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
มีห้องปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย (4.1.5.2) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ มีห้องประชุมสําหรับ
นักวิจัย (4.1.5.3) มีห้องสมุดพิทยาลงกรณ (4.1.5.4) เพ่ือการสืบค้นข้อมูล มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับงานวิจัยต่างๆ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ (4.1.5.5) เช่น เรื่องทุนวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย เป็น
ต้น รวมถึงมีหน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.1.5.6) เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยของ
คณาจารย์ เป็นต้น 

ข้อ 6 การจัดสรรทุนวิจัยภายในคณะเศรษฐศาสตร์มีคณะกรรมการวิจัยประจําหน่วยงาน ที่ทํา
หน้าที่พิจารณาการให้ทุน การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 
(4.1.6.1) และสรุปเป็นผลการดําเนินงานประจําปี (4.1.6.2) ในส่วนของการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย 
มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และห้องสมุดพิทยาลง
กรณ (4.1.6.3)    

ข้อ 7 ผลการดําเนินงานวิจัยของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้รายงานในสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี (4.1.7.1) เพ่ือเสนอผู้บริหารภาควิชาและคณะฯ และคณะกรรมการฯ นําผลสรุปการ
ดําเนินการวิจัยมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติต่อไป (4.1.7.2) 

  

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.1 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมินเป้าหมาย 
2552 2553 2552 2553 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ :  พบหลักฐานขอ้ 6 และ 7 เพ่ิมเติม 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 81 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 4.1.1.1 

4.1.1.2 
4.1.1.3 
4.1.1.4 
4.1.1.5 
4.1.1.6 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ระเบียบการบริหารงานของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ข้ันตอนและหลักเกณฑ์การทําวิจัยในสัญญาโครงการวิจัย   

2 4.1.2.1 
 

4.1.2.2 
 

4.1.2.3 
4.1.2.4 

Course syllabus รายวิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการคุณค่า 
Course syllabus รายวิชา 01119556 การประยุกต์แบบจําลองระบบหลาย
ตัวแทนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
โครงการเสวนาพารู้ 
โครงการเสวนาวิชาการ 

3 4.1.3.1 
4.1.3.2 

แบบเก็บข้อมูลดิบ 4.3 เงินสนับสนุนวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 4.1.4.1 
4.1.4.2 

 
4.1.4.3 

เงินสนับสนุนวิจยั (อ้างถึงเอกสารหมายเลข 4.3.1.1) 
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร   

5 4.1.5.1 
4.1.5.2 
4.1.5.3 
4.1.5.4 
4.1.5.5 
4.1.5.6 

สํานักงานธุรการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
ห้องปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 
ห้องประชุม  
ห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

6 4.1.6.1 
4.1.6.2 

 
4.1.6.3 

คําสังแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน 
รายงานสรุปคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (1 
ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 
สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
-รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2553 
-การสํารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ 

7 4.1.7.1 
 

4.1.7.2 

รายงานสรุปคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.6.2)  
หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานรายได้ต่าง ๆ ของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 5 ข้อท่ี 12 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

 4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะกลุ่มค1และง) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ5ข้อตาม 

เกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพ่ิมเติมเฉพาะ 
กลุ่ม 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร ์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
 ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดประชุมวิชาการ (4.2.1.1) เพ่ือให้คณาจารย์นําผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เสนอในการประชุมวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 49 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554 
และได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในหนังสือการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากน้ี
คณะเศรษฐศาสตร์มีหน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.2.1.2) เพ่ือให้คณาจารย์ที่ทําวิจัยได้นํา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ นอกจากน้ีภาควิชาจัดสรรทุนเพ่ือ
สนับสนุนให้คณาจารย์นําผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ไปตีพิมพ์ นําเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (4.2.1.3) 
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 ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มีหน่วยวารสารวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิจัยแห่งชาติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (4.2.2.1) 
เน่ืองจากมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานวิจัยและรับรองการ
ตีพิมพ์ และหน่วยงานภายในคณะ ประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ์ ยังมีคณะกรรมการวิจัยของภาควิชา  (4.2.2.2) ที่ดําเนินการส่งเสริมการ
ทําวิจัย การตีพิมพ์ การนําเสนอผลงานวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการของคณาจารย์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดไปสู่สังคม  
 ข้อ 3 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.2.3.1) และ เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (4.2.3.2)  
 ข้อ 4 คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําผลงานวิจัยสามารถตอบสนองทั้ง
ในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์ ต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงชุมชนและสังคม 
(4.2.4.1) 
 ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ให้การสนับสนุนคณาจารย์ในการขอคุ้มครองสิทธิผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยการอํานวยความสะดวกในขอจดลิขสิทธ์ิผลงานวิจัยหรือการขอจดสิทธิบัตรผ่านทาง
สํานักงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2.5.1)  
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 4.2.1.1 

4.2.1.2 
4.2.1.3 

โครงการจัดประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 49  
หน่วยวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.1.4)  
ประกาศระเบียบการให้เงินสนับสนุนทําวิจัย/การนําเสนอผลงาน 

2 4.2.2.1 
4.2.2.2 

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
คณะกรรมการวิจัยภาควิชา 

3 4.2.3.1 
4.2.3.2 

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.2.2.1) 
เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  

4 4.2.4.1 หนังสือสัญญาจ้างงานวิจัย 
5 4.2.5.1 เอกสารการขอจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรผลงานวิจัย 
6 - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  สัดส่วน 80,000 บาท/คน  
 

เกณฑ์การประเมิน   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวน 91 คน (จํานวน

อาจารย์ประจํารวมทั้งสิ้น 100 คน ยังมีอายุราชการไม่ถึง 9 เดือน 1 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน ลาเพ่ือเขียน
ตํารา 1 คน) และนักวิจัยจํานวน 2 คน รวมเป็น 93 คน มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในภาควิชา 
จํานวน 3,600,000 บาท มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ จํานวน 580,000 บาท มีจํานวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 29,992,710.14 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกจํานวน 34,172,710.14 บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 
 
 

= 

 
 

=          367,448.50  บาท/คน 

 

แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

=  
 

 

=      24.496   
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 46,374,474.43 572,524.38 34,172,710.14 416,740.37 5.00 5.00 80,000 
บาท/คน 

บรรลุ
เป้าหมาย 81 82 

 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

34,172,710.14 
93 

  367,448.50    
X 5 

     75,000 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้

ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน

ตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.3 46,374,474.43 572,524.38 34,172,710.14 367,448.50 5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

80,000 
บาท/คน 

บรรลุ
เป้าหมาย 81 93 

 รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

4.3.1.1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 4.3 เงินสนับสนุนวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 4.4  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้เทียบบัญญติัไตรยางศ์ โดยกําหนดร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 10 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวน 100 คน (จํานวน

อาจารย์ 100 คน มีอายุปฏิบัติราชการไม่ถึง 9 เดือน 1 คน) และนักวิจัยจํานวน 2 คน รวมเป็น 102 คน มี
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 16 ผลงาน มีงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวน 17 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 33 มีผลงาน 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 13.875 ดังน้ัน ค่าร้อยละของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

=         ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

=  13.875 
              102 
 

=     13.60 
 

แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์หรือเผยแพรท่ี่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

=           13.60 
                        10 

=      6.80 

X  5 

 5 

100 

X  100 



86 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2553 
ผลการดําเนินงาน 

(ข้อ/ร้อยละ/คา่เฉล่ีย) 
ผลการประเมนิ 
(คะแนนเต็ม 5) 

เป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

พัฒนาการ 
(มี/ไม่ม)ี 

- 13.875 13.60 5.00 คะแนน - - 
102 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

4.4.1.1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 4.4 การตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงกระบวนการและกลไก การมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 
และการวิจัย ตามพันธกิจ หลักและวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 5 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 33 
 

ตารางที่ 33  ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

2.50 4.50 5.00 2.00 2.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 5 5.00 5.00 5.00 / /

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม

4 4 0.00 4.00 5.00 / /0 4 5

5 5 5
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตวับ่งชี้

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตวับ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

 
 

จากตารางที่ 33 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนดคณะฯ มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม โดยระบุ
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 (5.1.1.1) แผนงานบริการวิชาการของศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (5.1.1.2) และแผนงานบริการวิชาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (5.1.1.3) มี
ก า ร กํ า หนดห ลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ใ นก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม ไ ว้ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www.caer.eco.ku.ac.th/ และเว็บไซต์ http://www.cai.ku.ac.th/ 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
เช่น มีการนําโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร: การจัดการข้อมูลทางบัญชี
เพ่ือการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 12 มาบูรณาการการการเรียนการสอนในรายวิชาระบบบัญชีสหกรณ์ ของ อ.
ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ และรายวิชาการจัดการสินเช่ือสหกรณ์การเกษตร ของ อ.ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา  
การนําผลการศึกษาจากโครงการการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
บูรณาการการการเรียนการสอนในรายวิชา 01119592 ของ อ.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ บูรณาการการการเรียนการสอนในรายวิชา 01101431
การวางแผนเศรษฐกิจ ของ รศ.ดร.สุมาลี  สันติพลวุฒิ และโครงการเพ่ือถ่ายทอดความรู้การวางแผนการ
ใช้ที่ดินของระบบการทําเกษตรในพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน บูรณาการการการเรียนการสอนในรายวิชา 
01119582 ของ อ.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ และรายวิชา 01119481 ของ อ.เอ้ือ สิริจนิดา (5.1.2.1) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น ใน
การเชิญให้เป็นที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์แปรรูปนมโคไทย จํากัด มาบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงงานแปรรูปนํ้านมดิบ จังหวัดสระบุรี ของผู้วิจัย รศ.วินัย อาจคงหาญ 
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ มาบูรณาการกับงานวิจัย 1. โครงการ
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม) 2. โครงการการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่) ของผู้วิจัย รศ.
ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และอ.สมหมาย อุดมวิทิต และการเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมปรับกระบวนทัศน์
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด มาบูรณาการกับงานวิจัย ในโครงการวิจัยเครือข่ายพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ของผู้วิจัย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (5.1.3.1) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การประเมินผลความสําเร็จของรายงานผล
การศึกษาเบ้ืองต้นการสํารวจต้นทุนและผลตอบแทนของฟาร์มโคนมจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา 
(5.1.4.1) การประเมินผลความสําเร็จของ “โครงการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน
ของระบบการทําเกษตรในพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน” (The Uplands Program) (5.1.4.2) การประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการเสวนาพารู้ (5.1.4.3) การประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้
ประสานงานคลัสเตอร์ (5.1.4.4) การประเมินผลความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (5.1.4.5) และจากการดําเนินการ
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 โครงการ ของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มีผลผลิตและผลลัพธ์การวิจัยเป็นไปตามกําหนดในแผนการวิจัย ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3 และผ่านการ
ประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้เง่ือนไขของหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน (5.1.5.6) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้นําผลการประเมิน
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ไปใช้ในการปรับปรุงการวิจัยใน
โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม) และโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่) (5.1.5.1) อีกทั้ง
ยังใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการแนะนํานิสิตระดับปริญญาโทเพ่ือทํา
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาและการกระจายรายได้กับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เรื่อง บทบาทของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มาปรับปรุงเป็นตําราวิชา การวางแผนเศรษฐกิจ: หลักและวิธี
ปฏิบัติ (5.1.5.2) และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มีการนํารายงานการดําเนินโครงการ
ฉบับสมบูรณ์ของโครงการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทําเกษตรใน
พ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน (The Uplands Program) จัดอบรมให้กับเกษตรกร ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาเอกชน โดยภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จัดอบรมจํานวน 4 ครั้ง และสรุปผลการประเมินไว้ใน บทที่ 3 การจัด
กิจกรรมการอบรมและผลการดําเนินการ โดยสรุปผลการจัดกิจกรรมการอบรมที่ได้จากการประเมินผล
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมกับผู้รับผิดชอบการอบรม ซึ่งผลการจัด
กิจกรรมประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี (1) ความรู้ที่ได้รับ (2) การนําไปปฏิบัติ (3) ความเข้าใจในการนําไป
ปฏิบัติและความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้จริง และ (4) ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งทางภาควิชาฯ เห็นว่า 
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ควรจะนําไปใช้ปรับปรุงให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตไว้ในสรุปผล
โครงการเสวนาพารู้ (5.1.5.3) และจากการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับชุดความรู้ที่ได้ในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ตามอัตลักษณ์การเป็นองค์กรการพ่ึงพา
ตนเอง ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ นําไปสู่การเกิดนวัตกรรมการยกระดับความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน
ของสถาบันเกษตรกร ด้วยชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” (5.1.5.4) และ แนว
ปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยในผลงาน “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้
ในงานบริการวิชาการ” (5.1.5.5) ตลอดจนมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการนําชุดความรู้ที่ได้
จากการขับเคล่ือนการยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ได้นํามายกร่างเป็นรายวิชา “การ
จัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” ของภาควิชาสหกรณ์ (5.1.5.6) 
 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 5.1.1.1 

5.1.1.2 
5.1.1.3 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 
แผนงานบริการวชิาการของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
แผนงานบริการวชิาการของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

2 5.1.2.1 แบบเก็บข้อมูลท่ี 5.1 สําหรับ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มีการนําความรู้
และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

3 5.1.3.1 

4 5.1.4.1 
 

5.1.4.2 
 
 

5.1.4.3 
5.1.4.4 
5.1.4.5 

 
5.1.4.6 

 

การประเมินผลความสําเร็จของรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นการสํารวจต้นทุนและ
ผลตอบแทนของฟาร์มโคนมจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา 
การประเมินผลความสําเร็จของ“โครงการเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ เร่ืองการวาง
แผนการใช้ท่ีดินของระบบการทําเกษตรในพ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืน” (The Uplands 
Program) 
การประเมินผลความสําเร็จของ โครงการเสวนาพารู้ 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 
การประเมินผลความสําเร็จของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผล
กระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
การค้าท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 3 และสรุปแบบประเมินผลจากผู้ทรงคณุวุฒิ 

5 5.1.5.1 
 

5.1.5.2 
5.1.5.3 
5.1.5.4 
5.1.5.5 
5.1.5.6 

โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่) 
ตําราวิชา การวางแผนเศรษฐกิจ: หลักและวิธีปฏิบัติ 
สรุปผลโครงการเสวนาพารู้ 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม”  
ผลงาน “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ”  
รายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์”  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ

หน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของคณะ เช่น ผลประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ครั้งที่ 49 (5.2.1.1) 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพมากมาย เช่น มีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาครัฐ คือ สํานักพัฒนาการ
จัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น (5.2.2.1-5.2.2.6) 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม เช่น ในโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม) (5.2.3.1)  

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ เช่น นําผลการประเมินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม) ไปพัฒนาระบบและกลไก ซึ่งทําให้เกิดโครงการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 
2553 (กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่) (5.2.4.1) 
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ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน เช่น สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีแนวปฏิบัติที่ดี 
ในการบูรณาการการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน จากชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” (5.2.5.1) ภายใต้ผลงานช่ือ “การถ่ายโอนความรู้
จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” ซึ่งได้รับรางวัลดีเย่ียม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีฯ จาก
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 และได้มีเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ ทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553 และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.qa.ku.ac.th/Download/bookaward2553.pdf (5.2.5.2 หน้า 59-
66) ทั้งน้ียังมีการถ่ายทอดความรู้ได้จากการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย สู่บุคลากรและนิสิตภายใน
คณะ โดยการจัดโครงการเสวนาพารู้ (5.2.5.3) และโครงการเสวนาวิชาการ (5.2.5.4)  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.2 - 4 ข้อ - 4.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
5.2 - 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ พบหลักฐานในเกณฑ์ข้อ 5 ทีส่ามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า คณะมี

การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 5.2.1.1 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 49 
2 5.2.2.1 

5.2.2.2 
5.2.2.3 
5.2.2.4 
5.2.2.5 
5.2.2.6 

สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ 
กรมตรวจบัญชีสหกณ์ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จํากัด 

3 5.2.3.1 
 

โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม) 

4 5.2.4.1 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2553 (กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่) 

5 5.2.5.1 
 

ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็น
ธรรม”  
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
5.2.5.2 
5.2.5.3 
5.2.5.4  

ผลงานชื่อ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” 
โครงการเสวนาพารู้  
โครงการเสวนาวิชาการ 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 5.3 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําทีมี่ส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานพินธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เปน็กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชพีเป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจํา 

 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 35 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพเป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังน้ี   

 

กิจกรรมการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

ภายนอกมก. ภายในมก. 
จํานวน จํานวนอาจารย์ที่

ให้บริการฯ 
จํานวน จํานวนอาจารย์ที่

ให้บริการฯ 
 (ครั้ง) คน (ไม่นับซ้ํา)  (ครั้ง) คน(ไม่นับซ้ํา) 

กรรมการวิชาการ 0 0 2 2 
กรรมการวิชาชีพ 1 1 0 0 
กรรมการวิทยานิพนธ์ 0 0 0 0 
ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 7 1 1 
วิทยากร 25 17 3 3 
อาจารย์พิเศษ 5 5 19 11 
อ่ืนๆ 1 1 1 1 

รวม 39 31 26 18 
 

ดังน้ันร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เท่ากับ 
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

=               31 
                100 

100 

X 100 
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=        31.00 
 

เมื่อแปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ =             ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีสว่นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

                        ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคมที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

     =         31.00 
                  35 
     =   4.43 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีอัต
ลักษณ์ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.3 35.96 31.00 4.87 คะแนน 4.43 คะแนน - - 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

5.3.1.1 แบบเก็บข้อมูลดิบ การเป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ และเป็นวิทยากร 

5.3.1.2 สรุปกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในส่วนของตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึง
กระบวนการและกลไกการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานตามพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ และสอดรับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน มีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 34 
 

ตารางที่ 34 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

4.00 5.00 5.00 1.00 1.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 4 5 4.00 5.00 5.00 / /

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้
4 5 6

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

 

 5 

X 5 
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 จากตารางที่ 34 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

พ.ศ. 2551-2554 (6.1.1.1) และมีแผนงานรองรับการดําเนินงานทั้งในระดับคณะ และภาควิชา และแผน
ปฏิบัติงานประจําปี ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1.1.2) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดกิจกรรมและนําไปสู่การดําเนินงานตามแผน 
(6.1.1.3) 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะ ภาควิชา เช่น วิชาหลักการตลาด
เกษตร (รหัสวิชา 01119331) ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทย รายละเอียดดัง รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน วิชาหลักการตลาดเกษตร 
(รหัสวิชา 01119331) ปีการศึกษา 2553 ( 6.1.2.1) และที่จัดโดยสโมสรนิสิต เช่น กิจกรรมไหว้ครูคณะ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา กิจกรรมจิตราเสวนา เป็นต้น ดังแบบ
เก็บข้อมูลดิบที่ 6.2 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1.2.2) 
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ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทาง
เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ (6.1.3.1) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินผลความสําเร็จของการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (6.1.4.1)  

1. ผลการประเมินกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงฯ ของคณะ  
2. รายงานสรุปโครงการ "มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอน พัฒนาโรงเรียน พัฒนา

คุณธรรม ถวายพ่อหลวง" และโครงการบําเพ็ญประโยชน์ ประจําปี 2553 “โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ 
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” ในรายงานผลการดําเนินงาน (1 เมษายน - 31 
พฤษภาคม 2553) คณะกรรมการกิจการนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง เช่น 1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิตและอาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2553 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (6.1.5.1) 2. แผนปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ของ
ภาควิชาสหกรณ์ (6.1.5.2) 

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 2 รางวัล ได้แก่ 
 นายนภัทร อินทร์ใจเอ้ือ เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ประเภทนักร้องนักแสดงในวันแม่ ปี 2553 

รางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่หอประชุมพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 (6.1.6.1) 

 นางสาวจิรัชญา วงษ์ป้อม นิสิตภาควิชาสหกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวด
เรียงความเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ไทย  จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (6.1.6.2) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
6.1 4 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  คณะกรรมการฯ พบหลักฐานเพิ่มเติม ในข้อ 6 ซึ่งมีนิสิตได้รับรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ในระดับชาติ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 6.1.1.1 

6.1.1.2 
6.1.1.3 

แผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 
แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2553 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 

2 6.1.2.1 
 

6.1.2.2 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน วิชาหลักการตลาดเกษตร (รหัสวิชา 01119331) ปี
การศึกษา 2553 
แบบเก็บข้อมูลดิบท่ี 6.2 โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

3 6.1.3.1 ภาพกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4 6.1.4.1 แฟ้มกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5 6.1.5.1 

 
 

6.1.5.2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยของนิสิตและอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2553 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และทรัพยากร  
แผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ภาควิชาสหกรณ์ 

6 6.1.6.1 
6.1.6.2 

รางวัลลูกกตัญญู ประจําปี 2553  
หนังสือแจ้งผลการแข่งขันการประกวดเรียงความเทอดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ท่ี ศธ 0522.22/5369 ลว. 1 ตุลาคม 2553 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 
มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 7การบริหารและจัดการ ซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่คํานึงถึงระบอบการบริหารจัดการที่มีธรรมภิบาลและภาวะผู้นํา กระบวนการและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก การถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
องค์กรสู่ระดับบุคคล การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาของหน่วยงาน 
และการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะ
กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานท่ีหน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 7 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 35 

 

ตารางที่ 35 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

2.75 4.25 4.50 4.00 4.00
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ
6 6 3.00 5.00 4.00 / /

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 3 4 4.00 4.00 4.00 / /

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 3 4 0.00 3.00 5.00 / /

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 5 4.00 5.00 5.00 / /

4 44

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ

0

5 7 6

3 5

5 6 6

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

 
 จากตารางที่ 35 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและการจัดการ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
คณะ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมท้ังสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรท้ังคณะ อย่างน้อย 2คร้ังต่อปี
การศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี  
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ (7.1.1.1) 

เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารงานของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 2543 (7.1.1.2) และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพ ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ  จึงได้มีวาระการพิจารณาในการ
ประชุมฯ ครั้งที 4/2554 วาระพิจารณา วาระที่ 4.6 “แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการปฏิบ้ติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่” โดยมีมติให้ใช้เกณฑ์ 
“จํานวนคณะกรรมการที่เข้าประชุมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของจํานวนกรรมการประจําคณะทั้งหมด” 
(7.1.1.3) โดยในรอบปีการศึกษา 2553 มีการประชุมฯ รวม 12 ครั้ง มีผลการประเมินตนเองฯ ร้อยละ 
87.96 (7.1.1.4)    
หมายเหตุ: คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาไม่ให้คะแนนในข้อน้ี เน่ืองจากขาดการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ข้อ 2 ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 (7.1.2.1) และวางนโยบายเพ่ือกําหนดทิศ
ทางการบริหารงานของคณะไว้อย่างชัดเจน และนําแผนปฏิบัติราชการไปกําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี โดยใช้ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายเป็นตัววัดความสําเร็จของแผน และมีการมอบหมายผู้กํากับดูแลตัว
บ่งช้ีให้กับรองคณบดีและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือกํากับติดตามแผนงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ อีกทั้งยังมีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานไปสู่บุคลากรโดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ (7.1.2.2) และ
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (7.1.2.3) 
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ข้อ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ทํา
หน้าที่ในการกํากับ ติดตามแผนการปฏิบัติงาน และจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  
(7.1.3.1) ตามท่ีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานหรือการถ่ายทอดแผนงานไปยังบุคลากร
โดยผ่านการประชุมภายในหน่วยงานเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงาน โดยมีงานนโยบายและแผนทําหน้าที่ในการ
รวบรวมผลการดําเนินงานและจัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 แผนปฏิบัติงานประจําปี 
และแผนงาน และมีการถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับโดยผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จะนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
กรรมการดําเนินการจัดทําแผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2533 คณะฯ มีการจัดประชุม
บุคลากรทุกระดับทั้งคณาจารย์และสายสนับสนุน จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่  

- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง การกําหนดใช้ตัวพิมพ์สําหรับหนังสือราชการ การติดตาม
หนังสือเวียน การเขียนบันทึกและภาษาในหนังสือราชการ (7.1.4.1)  

- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือประชาพิจารณ์ร่างนโยบายคณะ (7.1.4.2) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้บริหารจัดทํานโยบายของคณะก่อนหมดวาะเพื่อให้ผู้บริหารชุดใหม่
นําไปดําเนินการต่อเน่ือง โดยนโยบายดังกล่าวมีการจัดทําบนพ้ืนฐานของประชาคมของคณะ 
และเร่ือง การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินบุคลากรประจําปี (7.1.4.3)  

- เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 การจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ประจําปี เพ่ือร่วมพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ การกําหนดอัตตลักษณ์คณะ และกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ (7.1.4.4) 

ข้อ 5 ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน
ทุกระดับ โดยให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเข้าอบรม ประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดสรรทุน
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร (7.1.5.1-7.1.5.2)  

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พศ. 2551-2554 (7.1.6.1) และผู้บริหารกําหนดโยบายเพ่ือการบริหารงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดสูงสุดคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (7.1.6.2) ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรทั้ง
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก (7.1.6.3 ) เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสากล คณะเศรษฐศาสตร์จึงมี
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุและนิสิตกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
(7.1.6.4) นอกจากน้ีคณะเศรษฐศาสตร์ยังเป็นคณะวิชาที่มีงานวิจัยเป็นจํานวนมากและเป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (7.1.6.5) โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างจํากัด (7.1.6.6) ในส่วนของการบริหารงานมีการกระจาย
อํานาจการบริหารไปสู่รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(7.1.6.7) นอกจากน้ียังมีการกระจายความรับผิดชอบในการบริหารงานไปสู่บุคลากรทุกระดับในรูปของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (7.1.6.8) เพ่ือให้มีส่วนร่วมและความเสมอภาคในการบริหารงานของคณะฯ เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี
ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นําเสนอความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนาประจําปี การนําเสนอผลงานของ
ผู้บริหาร/การนําเสนอผลงานของบุคลากรและการประชาพิจารณ์ร่างนโยบายพัฒนาคณะฯ (7.1.6.9) 
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รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะฯ ในหลายแนวทาง เช่น จากการปรับปรุง
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือจากการแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผ่าน web board ของ
คณบดี (7.1.6.10) และผลประเมินการบริหารงานของคณบดี (7.1.6.11) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมภายในคณะและสังคมได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะที่จะช่วยในการควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

ข้อ 7 คณะเศรษฐศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ (7.1.7.1) เพ่ือทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการบริหารงานของผู้บริหาร การพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีโดยคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน สภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (7.1.7.2) และนําผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ 
(7.1.7.3) เ พ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ เช่น จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ  

1) ให้คณะเตรียมรับความท้าทายในการบริหารงานฯ ในอีก 10 ปีข้างหน้าใน 2 ประเด็น คือ 1) 
การพัฒนาโครงการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2) การขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือเข้าไปในทุกภาคส่วนทั้งในภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการติดต่อประสานงานอย่างต่อเน่ือง 

คณะเศรษฐศาสตร์ ก็มีการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การ
ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) (7.1.7.4) เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสร้าง
งานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม (7.1.7.5) 

2) ควรจัดสัมมนา Hot Issue ในเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญของประเทศที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์
ในขณะนั้น และพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ือเป็นช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์วารสารและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้มีเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับ
ต่างประเทศมากข้ึนฯ 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณาจารย์ภายในคณะ และ
ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ นิสิต 
และผู้สนใจ ตามประเด็นสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นที่น่าสนใจ ดังเช่น การบรรยายพิเศษ
โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในหัวข้อเร่ือง “จะจัดการกับอุปทานของพลังงานอย่างไร”  (7.1.7.6) หรือ
การจัดโครงการเสวนาพารู้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ที่นําประเด็นสําคัญในสังคมมา
จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจําทุกเดือน (7.1.7.7) เป็นต้น 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 7 ข้อ 3.00 คะแนน 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ ไม่พบหลักฐานข้อ 1 ในเรื่องของการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 7.1.1.1 

 
7.1.1.2 

 
7.1.1.3 

 
7.1.1.4 

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เร่ือง รายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ. 
2543 ข้อบังคับท่ี 5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 25 เมษายน 
2554 วาระแจ้งเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 4.6 
สรุปจํานวนคณะกรรมการประจําคณะท่ีเข้าประชุม 

2 7.1.2.1 
 

7.1.2.2 
 

7.1.2.3 

แผนปฏิบัติราชการคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 1.1.1.3) 
แผนปฏิบัติงานคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 1.1.3.2) 
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ   

3 7.1.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป ี
4 7.1.4.1 

 
7.1.4.2 
7.1.4.3 

 
7.1.4.4 

รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาํนักงานเลขานุการ  
วันท่ี 5 ตุลาคม 2553 
การประชุมประชาพิจารณ์นโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์  
รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสาํนักงานเลขานุการ  
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 
การประชุมสัมมนาคณาจารย์ประจําปี  

5 7.1.5.1 
7.1.5.2 

แบบเก็บข้อมูลดิบ การพัฒนาบุคลากร 
แผนเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ 2554 

6 7.1.6.1 
 

7.1.6.2 
 

7.1.6.3 
7.1.6.4 
7.1.6.5 
7.1.6.6 
7.1.6.7 
7.1.6.8 
7.1.6.9 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2551-2554 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
1.1.1.3)  
รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.7.1.3)  
หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข  2.1.3.1)  
โครงการ/หลักสูตรนานาชาติ และจํานวนนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน 
เงินสนับสนุนวิจยั (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.3.1.1)  
งบประมาณจัดสรรเงินรายได้ประจําป ี
คําสั่งแต่งต้ังคณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
-สรุปการประชุมคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 
-การนําเสนอผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะ 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
 
 

7.1.6.10 
7.1.6.11 

-สรุปการรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการ 
-ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการประชาพิจารณ์ร่างนโยบายพัฒนาคณะฯ 
Web board คณบดี 
สรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี รอบปีท่ี 3 ของการ
บริหารงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2551 ถึง 24 
เมษายน 2554 

7 7.1.7.1 
 

7.1.7.2 
 
 
 
 

7.1.7.3 
 

7.1.7.4 
 

7.1.7.5 
7.1.7.6 
7.1.7.7 

คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ท่ี 25/2551 เร่ือง แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ 
-สรุปการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ใน
การดําเนินงานครบรอบ 1 ปี ระหว่างวันท่ี 25 เมษายน 2551- 24 เมษายน 2552) 
-รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ รอบปีท่ี 
3 ของการบริหารงาน ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2551 ถึง 24 เมษายน 2554 (อ้างอิง 
7.1.6.11) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2554 วันท่ี 24 
มิถุนายน 2554 วาระท่ี 4.11 การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
แบบเก็บข้อมูลดิบ 4.3 เงินสนับสนุนวิจัย (อ้างอิง 4.3.1.1) 
การบรรยายพิเศษเรื่อง จะจัดการกับอุปทานของพลังงานอย่างไร 
โครงการเสวนาพารู้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง

น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
กําหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 

คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 44/2551 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551) และคําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 
ที่ 16/2553 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 (7.2.1.1) ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทน
จากหน่วยงานต่างๆ ในปีการศึกษา 2553 มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 (7.2.1.2) เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 และกําหนดเป็นประเด็นความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่
จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งประเด็นความรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2554 (7.2.1.3)    

ข้อ 2 ตามแผนการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 และ
แผนการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 (7.2.2.1) มีการกําหนด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (7.2.2.2) ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะกําหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมน้ันๆ เพ่ือให้องค์ความรู้ตรงกับภารกิจ
ของแต่ละกลุ่มบุคลากรเป้าหมายหรือเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  

ข้อ 3 ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามที่กําหนดใน
แผนการจัดการความรู้ ทั้งในส่วนของภาควิชาและหน่วยงาน เช่น ในด้านการบริหารจัดการ สํานักงาน
เลขานุการคณะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลกรภายในคณะ เช่น โครงการการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในระดับกลาง ในปีการศึกษา 2552 และการแก้ไขปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ ในปีการศึกษา 
2553 (7.2.3.1) การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ที่ USER ต้องรู้ (7.2.3.2) การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (7.2.3.3) และการจัดประชุมโดยใช้ระบบ e-meeting (7.2.3.4) ใน
ส่วนของการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการของภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ (7.2.3.5) และด้านการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จัดโครงการเสวนา
พารู้ (7.2.3.6) และภาควิชาสหกรณ์มีจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ เป็นต้น 

ข้อ 4 หน่วยงานที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการจัดทําสรุปผลการจัดโครงการ (7.2.4.1) มี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานในคราว
ต่อไป มีการรวบรวมประเด็นความรู้ในรูปของเอกสาร และเว็บไซต์คณะ (7.2.4.2) 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.2 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 7.2.1.1 

 
 

7.2.1.2 
 

7.2.1.3 

คําสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ี 44/2551 ลง
วันท่ี 3 กรกฏาคม 2551 และ ท่ีคําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ี  16/2553  ลงวันท่ี 
9 มิถุนายน 2553 (เพ่ิมเติม) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
คร้ังท่ี 2/2553 วันท่ี 20 ธันวาคม 2553 
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2554 

2 7.2.2.1 
 

7.2.2.2 

แผนการจัดการความรู้ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 
และปีงบประมาณ 2554 
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2554 (อ้างอิง 7.2.1.3) 

3 7.2.3.1 
 

7.2.3.2 
 

7.2.3.3 
 

7.2.3.4 
7.2.3.5 
7.2.3.6 

โครงการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในระดับกลาง และ โครงการการแก้ไขปัญหา
โสตทัศนูปกรณ์   
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ท่ี 
USER ต้องรู้ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประชุมโดยใช้ระบบ e-meeting 
โครงการเสวนาวิชาการของภาควิชาเศรษฐศาสตร ์  
โครงการเสวนาพารู้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

4 7.2.4.1 
7.2.4.2 

สรุปโครงการการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2553 
เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ 

5 - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ 

(7.3.1.1) เพ่ือทําหน้าที่จัดทําแผนระบบสารสนเทศของคณะ กํากับดูแลระบบสารสนเทศ และสนับสนุน
การดําเนินงานเพ่ือให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการระบบสารสนเทศได้จัด
ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแผนระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (7.3.1.2) และได้เป็น
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2556 (7.3.1.3) 

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์มีเว็บไซต์คณะ (7.3.2.1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือการรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลให้กับบุคลากรภายในคณะเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพ รวมท้ังมีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและการตัดสินใจ (7.3.2.2) เพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานของตามองค์ประกอบ 9 ด้าน ให้ผู้บริหารนําไปประกอบการตัดสินในเพ่ือการ
บริหารงาน และการประกันคุณภาพของคณะ 
 ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือการดําเนินงาน
ทั้งการรับส่งข้อมูลทาง e-mail การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทั้งบุคลากรและ
นิสิต (7.3.3.1)  
 ข้อ 4 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสํานักบริการคอมพิวเตอร์ แสดงให้
เห็นว่าระบบสารสนเทศมีผลต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้มีการจัดหา
โปรแกรมระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน หรือ FIS (7.3.4.1) เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริการจัดการภายในคณะเศรษฐศาสตร์ และเช่ือมโยงไปสู่ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น การส่งข้อมูลผ่านทาง e-mail ทาง online เช่น การส่งผล
การสอบ การส่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก. และมี
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกในระบบ CHE QA online เป็นต้น (7.3.5.1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

7.3 - 3 ข้อ - 3.00 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.3 - 5 ข้อ - 5.00 คะแนน 3 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ พบหลักฐานข้อ 3 และ ข้อ 4 เพ่ิมเติม  
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 7.3.1.1 

7.3.1.2 
7.3.1.3 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2556 

2 7.3.2.1 
7.3.2.2 

เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ 
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

3 7.3.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 
4 7.3.4.1 ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน (FIS) 
5 7.3.5.1 เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.3.2.1) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของคณะ

จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานท่ี) 
 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
 -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ1คร้ัง 
 6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 6 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ และตัวแทนจากทุก
หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการเพ่ือการกําหนดนโยบายและพิจารณาประเด็นความเสี่ยงของคณะ (7.4.1.1) 

ข้อ 2 บุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือร่วมพิจารณาและกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจัดทําเป็น Shopping Risks เพ่ือให้
หน่วยงานนําไปวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ได้นําแนวทางของมหาวิทยาลัยมาทําการ
วิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ คณะ
กรรมการฯ ของหน่วยงานสนับสนุน จัดประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 (7.4.2.1) เพ่ือนําผลการ
ประชุมไปประกอบการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2553 (7.4.2.2) 

ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์มีการประเมินโอกาส ผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของแต่ละงานของคณะเศรษฐศาสตร์ (7.4.3.1) 

ข้อ 4 จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ มีมติให้จัดทําแผน
ความเสี่ยงของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 (7.4.4.1) 

ข้อ 5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2553 (7.4.5.1) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 (7.4.5.2)  

ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้มีการพิจารณาผลการดําเนินงานความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2553 และมีมติให้มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงจากประเด็นในปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก
คณะฯ ยังไม่สามารถดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศของคณะให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ และ
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาได้ (7.4.6.1) 

 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
7.4 5 ข้อ 6 ข้อ 4.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการประเมินฯ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในรายละเอียดของกระบวนการจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยงน้ันเป็นการดําเนินการตามมหาวิทยาลัย ซึ่งไมใ่ช่ของคณะเอง 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 7.4.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ 
2 7.4.2.1 

7.4.2.2 
รายงานการประชุมหัวหน้างาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ 

3 7.4.3.1 แบบการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2554 
4 7.4.4.1 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 
5 7.4.5.1 

7.4.5.2 
รายงานการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 4/2554 วันท่ี 25 เมษายน 
2554 

6 7.4.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ (อ้างถึง
เอกสารหมายเลข 7.4.2.2) 

 
 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่คณะกําหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
หน่วยงานกําหนด โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินของ
องค์ประกอบที่ 8 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก  สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 36 
 
ตารางที่ 36 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

5.00 5.00 5.00 1.00 1.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 7 5.00 5.00 5.00 / /7 7

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
7

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งช้ี
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ประเมินตามเป้าหมาย

 

 

 จากตารางที่ 36พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2

คร้ัง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน   

ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน ครบทั้ง 7 ขอ้ ดังน้ี   
ข้อ 1  คณะเศรษฐศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ

คณะ ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยจัดทําแผนการใช้เงินประจําปีงบประมาณ ปี 2551-2554 (8.1.1.1) 
 ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ (8.1.2.1) 
 ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําข้อมูลทางการเงิน ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยมีการจัดทําฐานข้อมูลด้านการเงินเพ่ือลงรายละเอียดทั้ง
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1.3.1) และรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1.3.2) 
 ข้อ 4  คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นรายงาน
ทางการเงินรายไตรมาส (8.1.4.1) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกเดือน (8.1.4.2) 

ข้อ 5 ผู้บริหาร มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง ได้แก่รายงานผลการดําเงินงานงบประมาณราย 
ไตรมาส (8.1.5.1) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1.5.2) และรายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (8.1.5.3) 
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 ข้อ 6 ผู้บริหารมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส (8.1.6.1-8.1.6.3) 
 ข้อ 7 ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ จากรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส 
(8.1.7.1) รายงานคงเหลือประจําวัน (8.1.7.2) และรายงานคงเหลือประจําเดือน (8.1.7.3) 
 
ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 
 
รายการหลักฐาน 

ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 8.1.1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเศรษฐศาสตร์ 
2 8.1.2.1 เอกสารคําของบประมาณ ประจําปี 2553 
3 8.1.3.1 

8.1.3.2 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน 

4 8.1.4.1 
 

8.1.4.2 

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ประจําไตรมาส 
1-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

5 8.1.5.1 
8.1.5.2 
8.1.5.3 

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.4.1)  
รายงานเงินคงเหลือประจําวันอ้างถึง (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.3.1)  
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.3.2) 

6 8.1.6.1 
8.1.6.2 
8.1.6.3 

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไตรมาส (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 4.1.4.1) 
คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 
ผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน 

7 8.1.7.1 
8.1.7.2 
8.1.7.3 

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายไตรมาส (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.4.1) 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.3.1) 
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.3.2) 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเสนอ โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีมีผลการประเมินขององค์ประกอบที่ 9 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี   

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี 
สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 37 
 

ตารางที่ 37 ผลการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

2552

คณะฯ กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือสัดส่วน)

3.00 4.00 4.00 1.00 1.00
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน
7 7 3.00 4.00 4.00 / /6 7 8

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

2553

/ = บรรลุ

x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้
2553

ผลการดําเนินงาน (รอบปกีารศึกษา, ปงีบประมาณ, ปปีฏิทิน)

25542552

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

2553

เปา้หมาย (ปกีารศึกษา) ประเมินตามเปา้หมาย

 
 จากตารางที่ 37 พบว่า จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ รายตัวบ่งช้ีสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ) 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วนประกอบด้วย1) การควบคุมติดตาม

การดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพโดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและมี

กิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
ในปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มผีลการดําเนินงาน 8 ข้อ ดังน้ี   
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับ

ระดับการพัฒนาของหน่วยงานด้วยการดําเนินงานตามคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ (9.1.1.1) คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปี 2554 
(9.1.1.2) และแนวทางการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 (9.1.1.3)  

ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ (9.1.2.1) 
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้กําหนดแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ ปี 2554 (9.1.2.2) โดยได้มีการกําหนดตัวบ่งช้ีการประเมิน สําหรับ
หน่วยงานภายในคณะ ปี 2554 (9.1.2.3) มีการกําหนดเป้าหมายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 (9.1.2.4) ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 4.1 (9.1.2.5) และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมีมติกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ในการประชุมคร้ังที่ 12/2553วาระที่ 4.7 (9.1.2.6) ตลอดจนมีการ
ประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะเศรษฐศาสตร์เพ่ือพิจารณาในวาระต่างๆ 

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการพิจารณาตัวบ่งช้ีที่สะท้อนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
คณะ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาจากการนําเสนอของ
หน่วยงานภายในคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 วาระที่ 3.2 (9.1.3.1-9.1.3.2) และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณากําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 
4.7 (9.1.3.3) ทั้งน้ีได้นําเข้าสู่การพิจารณาอัตลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมคณาจารย์ประจําปี 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่3/2554 วาระที่ 
2.2 และ 3.2 (9.1.3.4) ได้มีมติสรุปเลือก 2 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ด้วยกัน คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1 ด้านวิจัย งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและตัวบ่งช้ีที่ 2 ด้านการ
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บริการทางวิชาการแก่สังคม ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
เป็นวิทยากร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา (9.1.3.5) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของคณะอย่างต่อเน่ืองทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา โดยในการควบคุมคุณภาพและการติดตาม ได้มี
การจัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2553 (9.1.4.1) 
และแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 (9.1.4.2) 
รวมท้ังจัดทําแผนการดําเนินงานการประเมินตนเองของคณะ (9.1.4.3) เพ่ือเป็นกรอบเวลาในการจัดทํา
รายงานประเมินตนเองคณะ ในส่วนของการตรวจสอบ คณะมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะ 
ซึ่งมีการกําหนดการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2554 
(9.1.4.4-9.1.4.5) และในส่วนของการประเมินคุณภาพ คณะได้รับการประเมินคุณภาพภายในจาก
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 เป็นผลการดําเนินงานของปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553 
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะ ปีการศึกษา 2552 (9.1.4.6) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะก่อนที่จะดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการประเมินฯ (9.1.4.7) และดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE 
QA Online (9.1.4.8) หลังรับการประเมินฯ คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
(9.1.4.9) หลังจากได้รับการประเมินได้มีการนําข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานด้วยการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2553 สําหรับปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554 (9.1.4.10) โดยการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 วาระที่ 3.1 (9.1.4.11) และได้นําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 วาระที่ 4.6 (9.1.4.12) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ  

ข้อ 6 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและการตัดสินใจ 
(9.1.6.1) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และผลการ
ดําเนินงานตามต้วบ่งช้ีองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ไว้บนเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้
ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้น 

ข้อ 7 คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
ย่ิงขึ้นและสะท้อนการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีการแบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะและลงไปถึงระดับบุคคลโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแล
องค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี และผู้จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนสําหรับปีการศึกษา 2553 (9.1.7.1)และ
แต่งต้ังคณะทํางานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานคณะเศรษฐศาสตร์ (9.1.7.2) ตลอดจนการนําข้อมูลย้อนกลับจาก
ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้าง (9.1.7.3) และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มก. คณะ ปีการศึกษา 2552 (9.1.7.4) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ (9.1.7.5) ตลอดจนการนําผลจาก
การทําวิจัยสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร (9.1.7.6) มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของคณะต่อไป 
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ข้อ 8 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ทั้งจากภายในคณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

 โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพและแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม EC 5628 ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 
(9.1.8.1) 

 สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานิสิต 
ณ คณะวนศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ซึ่งจัดโดย สํานักประกันคุณภาพ มก. (9.1.8.2) 

 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเร่ือง การเช่ือมโยงการจัดเก็บข้อมูลกับการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองแบบมืออาชีพ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่4 มีนาคม 2554 
(9.1.8.3) 

 สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและ
งบประมาณ ซึ่งจัดโดย สํานักประกันคุณภาพ มก. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขต
สกลนคร จํานวน 1 คน  เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2553 (9.1.8.4) 

 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 1 ถึง 3 จํานวน 11 คน (9.1.8.5) 

 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1 จํานวน 
7 คน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และหลักสูตร 2 จํานวน 1 คน เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 
2554  (9.1.8.6) 

 ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบันเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา คณะวิชา นักศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 (9.1.8.7) 

ข้อ 9 คณะเศรษฐศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการบูรณาการการบริการทางวิชาการ การวิจัย 
และการเรียนการสอน ภายใต้ผลงานช่ือ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” 
(9.1.9.1 หน้า 59-66) ซึ่งได้รับรางวัลดีเย่ียม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีฯ จากโครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 และได้มีเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
รูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งทางสํานักประกันคุณภาพ 
ได้จัดทําเอกสารวิชาการท่ีสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.qa.ku.ac.th/ 
Download/bookaward2553.pdf  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9.1 6 ข้อ 7 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

9.1 6 ข้อ 8 ข้อ 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ พบหลักฐานเพ่ิมเติมในข้อ 9 ที่แสดงให้เห็นว่า คณะเศรษฐศาสตร์มี
แนวปฏิบัติที่ดี ในการบูรณาการการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 
ภายใต้ผลงานช่ือ “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” ซึ่งได้รับ
รางวัลดีเย่ียม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีฯ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 9.1.1.1 

9.1.1.2 
9.1.1.3 

คู่มือระบบประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา ปี 2554  
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มก. ปี 2554 

2 9.1.2.1 
9.1.2.2 
9.1.2.3 
9.1.2.4 
9.1.2.5 
9.1.2.6 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะฯ 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ ปี 2554 
การกําหนดตัวบ่งชี้การประเมิน สําหรับหน่วยงานภายในคณะ ปี 2554 
กําหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯคร้ังท่ี 7/2553 วาระท่ี 4.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯคร้ังท่ี 12/2553 วาระท่ี 4.7 

3 9.1.3.1 
9.1.3.2 
9.1.3.3 
9.1.3.4 

 
9.1.3.5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯคร้ังท่ี 7/2553 วาระท่ี  3.2 
บันทึก การพิจารณาอัตลักษณ์ของคณะจากหน่วยงานภายใน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯคร้ังท่ี 3/2554 วาระท่ี 4.7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯคร้ังท่ี 3/2554 วาระท่ี  2.2 
และ 3.2 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ 

4 9.1.4.1 
9.1.4.2 

 
9.1.4.3 
9.1.4.4 
9.1.4.5 
9.1.4.6 
9.1.4.7 
9.1.4.8 
9.1.4.9 
9.1.4.10 

 
9.1.4.11 

แผนดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะฯประจําปีการศึกษา 2553 
แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 
2553 
แผนการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
ประกาศคณะฯ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2554 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2554 
รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 
บันทึกส่งรายงานการประเมินตนเอง คณะฯ ให้สํานักประกันคุณภาพ มก. 
รายงานผลการเมินฯ ผ่านระบบ CHE QA Online 
รายงานผลการประเมินฯ คณะฯ ปีการศึกษา 2552  
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปี 2553  (สปค.01) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ คร้ังท่ี 5/2553 วาระท่ี 3.1 
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ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
9.1.4.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯคร้ังท่ี11/2553วาระท่ี 4.6 

5 -  - 
6 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารและการตัดสินใจ 
7 9.1.7.1 

9.1.7.2 
9.1.7.3 

 
9.1.7.4 
9.1.7.5 

 
9.1.7.6 

 

คําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2553 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานคณะฯ 
ผลการให้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากรายงานผลการประเมินฯ
คณะฯ ปีการศึกษา 2552  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ 
รายงานวิจัยสถาบัน เร่ืองการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักงาน
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
รายงานความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

8 9.1.8.1  
 

9.1.8.2 
 

9.1.8.3 
 

9.1.8.4 
 
 

9.1.8.5 
 

9.1.8.6 
 

9.1.8.7 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพและ
แนวทางปฏิบัติ 
บันทึกการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนานิสิต 
บันทึกการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเร่ือง การเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูลกับ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองแบบมืออาชีพ 
บันทึกการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน
และงบประมาณและรายงานการศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและ
งบประมาณ จดัทําโดย สํานักประกันคุณภาพ มก. 
บันทึกการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ หลักสูตร 1-3 
บันทึกการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ หลักสูตร 1 และ 2 
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน 

9 9.1.9.1  ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 4 ประจําปี 2553 (หน้า 59-
66) 
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2.3  รายงานผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.14 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 38 
 
ตารางที่ 38  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.  
(15 ตัวบ่งชี้) 

  


15

62.07
 4.14 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
  


14

57.90
 4.14 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  


4

14.21
 3.55 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 82.54 4.13 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.17 4.17 

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 4.57 0.91 

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 150 5.00 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  


3

13.58
4.53 

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 8 36.26 5.00 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 20 18.63 4.66 

7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 8 7.84 3.92 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
  


2

9.00
4.50 

8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 22 24 4.00 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5) 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  


2

9.00
4.50 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
  


2

7.67
3.84 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร

สถาบัน 
ค่าคะแนน 3.51 3.39 3.39 

14. การพัฒนาคณาจารย์ ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 5.00 

5.13 4.28 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
  


1

4.44
4.44 

15.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

ค่าคะแนน 3.89 4.44 4.44 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
  


1

4.17
4.17 

16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน 
ค่าคะแนน 4.00 4.17 4.17 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ในประเด็นท่ี 1 
ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นท่ี 2 

ไม่ประเมินระดับคณะวิชา 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมทุกตัวบ่งช้ี พบว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานผลประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ผลประเมินอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม มีการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
ไม่มีการประเมินในระดับคณะ ส่วนผลประเมินตัวบ่งช้ีที่เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 ดังแสดงในตารางที่ 39 
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ตารางที่ 39  ค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินตนเองตามประเภทตัวบ่งช้ี 
ประเภทตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยที่

ได้ 
ระดับคุณภาพ 

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (15 ตัวบ่งชี้ ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีท้ี่ 1 – 15)  
ยกเว้นตัวบ่งชีท้ี ่12 

4.14 ดี 

2. ตัวบ่งชี้อตัลักษณ์ (3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบง่ชี้ที่ 16.1, 16.2, 17)  
ยกเว้นตัวบ่งชีท้ี ่16.1 และ 17 

4.17 ดี 

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตวับ่งชี้ที่ 18.1, 18.2)  
ยกเว้นทั้ง 2 ตัวบ่งชี ้ 

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

4. ตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถานศึกษา (11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตวับ่งช้ีที่ 1 – 
11) 

4.16 ดี 

ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5) 4.14 ดี 

 สําหรับรายละเอียดผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินดังน้ี 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะการณ์มีงานทําของบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบสํารวจการได้งานทํา จํานวน 279 คน จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ จํานวน 77 คน ไม่มีบัณฑิตที่
ได้รับการเกณฑ์ทหารและลาอุปสมบท มีจํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวน 10 คน ทําให้มีบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวนร้อยละ 82.54 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 427 461 425 1,313 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 438 469 438 1,345 
3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
240 292 279 811 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 103 93 77 273 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้า

ศึกษา 
- 5 10 15 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอุปสมบท 

- - - - 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 57 76 64 197 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบปีนั้นท่ีตอบแบบสํารวจ (ไม่นับ
รวมผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา      
ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

324 363 338 1,025 

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(240/324)*100 
=74.07 

(292/363)*100 
= 80.44 

(279/338)*100 
= 82.54 

(811/1,025)*100 
= 79.12 

10 คะแนนท่ีได้ 
5

100

74.07
 = 3.70 5

100

80.44
 = 4.02 5

100

82.54
 =4.13 5

100

79.12
  =3.96 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ี

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
1 240 74.07 292 80.44 279 82.54 3.70 4.02 4.13 ร้อยละ 80 บรรลุ

เป้าหมาย 324 363 338 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

1-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2551 
1-2 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2552 
1-3 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ข้อมูลผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.17  

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

- - 20.64 20.64 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ) 

- - - - 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (ทุกระดับ) 

790 763 839 2,392 

4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน - - 4.17 4.17 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
2 - - 4.17 - - 4.17 4.00 บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

2-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 87 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ําหนัก
ของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 14.75 คะแนน และมีจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด จํานวน 323 คน ทําให้มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 4.57  คิดเทียบเกณฑ์ซึ่ง
กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 0.91 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 
3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125 72 9.00 64 8.00 76 9.50 212.00 26.50 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 6 1.50 1 0.25 5 1.25 12.00 3.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 4 2.00 4 2.00 4 2.00 12.00 6.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่

1.00  0 0.00  1 1.00  2 2.00 3 3.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 
3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0.125 - - - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

0.25 - - - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 82 12.50 70 11.25 87 14.75 236 35.50 
12 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ทั้งหมด 
321 327 323 971 

13 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3.89 3.44 4.57 3.66 

14 คะแนนท่ีได้ 
5

25

3.89
 = 0.78 5

25

3.44
 = 0.69 5

25

4.57
 = 0.91 5

25

3.66
 = 0.73 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

3 3.89 3.44 4.57 0.78 0.69 0.91 ร้อยละ 20 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
3-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 40 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงาน
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3.00 คะแนน  และมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด จํานวน 2 คน ทําให้มีผลงานคิดเป็นร้อยละ 150.00 คิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 50 
เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 15.00 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนิน 

งานรวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนักจํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.125 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 1 0.50 2 1.00 4 2.00 7 3.50 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสาร
นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 0 0.00 1 1.00 1 1.00 2 2.00 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนิน 
งานรวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนักจํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1 0.50 3 2.00 5 3.00 9 5.50 
12 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 2 2 2 6 
13 ร้อยละผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
25.00 100.00 150.00 91.67 

14 คะแนนท่ีได้ 
5

50

25
 = 2.50 5

50

100
 =10.00 5

50

150
 =15.00 5

50

91.67
 = 9.17 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน 
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

4 25.00 100.00 150.00 2.50 5.00 5.00 ร้อยละ 40 บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
4-1 สรุปจํานวนบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 8 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 33 เรื่อง 
ประกอบด้วย การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง การตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ จํานวน 13 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 10 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ จํานวน 5 เรื่อง โดยคณะฯ ไม่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ฯ คิดเป็นผลรวมถ่วงนํ้าหนักของ
ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ากับ 13.88 และมีจํานวนอาจารย์และนักวิจัยรวมทั้งหมด จํานวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.60 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 6.80 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 
3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.125 3 0.375 12 1.50 5 0.625 20 2.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

0.25 15 3.75 16 4.00 13 3.25 44 11.00 

3 ผลงานมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

0.50 5 2.50 7 3.50 10 5.00 22 11.00 

4 ผลงานมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ.
วารสาร  

0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal 

1.00 1 1 2 2 5 5 8 8 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 
3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ใน
ปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

0.25 - - - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 - - - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - - - 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - - - 

11 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 24 7.63 37 11.00 33 13.88 94 32.50 
12 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด 
87 91 102 280 

13 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

8.76 12.09 13.60 11.61 

 คะแนนท่ีได้ 
5

10

8.76
 =4.38 5

10

12.09
 =6.05 5

10

13.60
 =6.80 5

10

11.61
 =5.81 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
5 ร้อยละ

8.76 
ร้อยละ
12.09 

ร้อยละ
15.25 

4.38 5.00 5.00 ร้อยละ 8 บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 20 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย จํานวน 19 เรื่อง ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 19 เรื่อง และมีจํานวนอาจารย์และนักวิจัยรวมทั้งหมดจํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.63 เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 4.66 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ป ี2551 2552 2553 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ - 4 19 23 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - - - - 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์
- 4 19 23 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัย
ทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

- 91 102 193 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

-
 

4.40 18.63 11.92 

6 คะแนนที่ได้ - 
5

20

4.40
 =1.10 5

20

18.63
 = 4.66 5

20

11.92
 = 2.98 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

6 - 4.40 18.63 - 1.10 4.66 ร้อยละ 20 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

6-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 8 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยมีบทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จํานวน 13 เรื่อง บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
จํานวน 6 เรื่อง ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านการรับรองคุณภาพ จํานวน 1 เรื่อง และตําราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการฯ จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งสิ้นจํานวน 21 เรื่อง คิดผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 8.00 คะแนน มีจํานวนอาจารย์ทั้งหมดจํานวน 100 คน และนักวิจัยทั้งหมด
จํานวน 2 คน รวม 102 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
ได้เท่ากับ 3.92 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงานรวม 

3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนกั จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก

1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ 

0.25 - - 7 1.75 13 3.25 
 

20 5.00 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 - - 1 0.50 6 3.00 7 3.50 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.75 - - 0 0.00 1 0.75 1 0.75 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 0 0.00 1 1.00 1 1.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ 

- - 8 2.25 21 8.00 29 10.25 

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

- 91 102 193 

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - (2.25/91)*100 
= 2.47 

 (8.00/102)*100   
  =7.84 

 (10.25/193)*100 
= 5.31 

8 คะแนนท่ีได้ - 
5

10

2.47
 =1.24 5

10

7.84
 =3.92 5

10

5.31
 =2.66 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
7 - 2.47 7.84 - 1.24 3.92 ร้อยละ 8 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

7-1 แบบเก็บวิจัย 6 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 22 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 3 เรื่อง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการวิจัย จํานวน 1 เรื่อง และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดจํานวน 25 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 24.00  เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 4.00 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

- 11 3 14 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 

- 5 1 6 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- 5 2 7 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

- 32 25 57 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

- 65.63 24.00 47.37 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

6 คะแนนท่ีได้ - 
5

30

65.63
 = 10.94 5

30

24.00
 = 4.00 5

30

47.37
 = 7.90 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

8 - 65.63 24.00 - 5.00 4.00 ร้อยละ 22 บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
8-1 แบบเก็บข้อมูลท่ี 5.1 สําหรับ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) มีการนําความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
8-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ กิจกรรม/โครงการ การบริการทางวิชาการแก่สงัคม ปี 2552 
8-3 แบบเก็บข้อมูลดิบ กิจกรรม/โครงการ การบริการทางวิชาการแก่สงัคม ปี 2553 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม

ของชุมชนหรือองค์กร 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 5 ขอ้ ดังน้ี 
ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร ดังน้ี  
การวางแผน (P) คณะเศรษฐศาสตร์มีการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน โดยมีการดําเนินงานท้ังในระดับภาควิชา 
หน่วยงานสนับสนุน และระดับคณะ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (9-1-1)  
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การดําเนินการ (D) คณะเศรษฐศาสตร์มีการดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมในด้าน
ต่างๆ ทั้งที่กําหนดไว้ในแผนงานและไม่ได้กําหนดในแผน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการวิชาการ เป็นกรรมการวิชาชีพ เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย จํานวน 31 
คน แบ่งออกเป็น หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 26 กิจกรรม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมจํานวน 39 กิจกรรม และมีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้แก่
หน่วยงานภายนอก จํานวน 25 โครงการ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแก่หน่วยงาน
ภายนอกรวมทั้งสิ้น จํานวน 64 โครงการ/กิจกรรม (9-1-2) 

การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (C) คณะเศรษฐศาสตร์ มีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนบริการทางวิชาการ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 ตามบันทึกที่ ศธ.0513.11001/ว.
0794 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 (9-1-3) และมีการกําหนดตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนไว้ 2 ตัวบ่งช้ี (9-1-4) ได้แก่  

1) ร้อยละของอาจารย์ประจําทีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก มก. เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา คณะฯ ได้กําหนดเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 44 โดยมีอาจารย์ที่มีส่วนร่วมใน
การให้บริการทางวิชาการฯ จํานวน 31 คน จากจํานวนกิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการฯ จํานวน 39 
กิจกรรม และมีอาจารย์ประจํา จํานวน 89 คน ซึ่งผลดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 34.83 จึงไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

2) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา คณะฯ ได้
กําหนดเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 50 โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก จํานวน 64 กิจกรรม/โครงการ มีอาจารย์ประจํา จํานวน 89 คน ซึ่งผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ี ได้ร้อยละ 71.91 บรรลุเป้าหมายที่กําหนด  
 
การพัฒนาและปรับปรุง (A) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการ

นําข้อมูลจากผลการประเมินตามแผนปฏิบัติงาน และผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีองค์ประกอบที่ 5 การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม มาวิเคราะห์ตนเองและกําหนดแนวทางแก้ไขการดําเนินงานในปีต่อไป ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุปวิเคราะห์เป็นภาพรวมของคณะ เพ่ือ

กําหนดเป็นแผนบริการวิชาการ รวมถึงแผนการเงินในปีถัดไป 
 แนวทางแก้ไข 

1.  นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุป วิเคราะห์เป็นภาพรวมของคณะ 
 
ข้อ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่ได้

กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2553 โดยมีตัวบ่งช้ีของโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 44 ตัว
บ่งช้ี  มีตัวบ่งช้ีที่สามารถบรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 37 ตัวบ่งช้ี ซึ่งร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด เท่ากับร้อยละ 84.09 (9-2-1) 
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ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ดังเช่นที่
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มีโครงการฝึกอบรมภายใต้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการพัฒนาหลักสูตรผู้นําเชิง
คุณค่า และนําไปผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ผู้นําสหกรณ์/องค์กร ภายใต้กลไกของแผนการบริการ
วิชาการ (9-3-1) โดยในปี 2553 มีโครงการการฝึกอบรม เช่น  

1. โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด มีผูเ้ข้าร่วม
การอบรม จํานวน 48 คน 

2. โครงการสัมมนาหัวข้อ 100 ปี การสหกรณไ์ทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่ท้าทาย มผีู้เข้าร่วม
การอบรมคนในขบวนการสหกรณ์/นิสิตที่สนใจ จํานวน 60 คน 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเน่ียน มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น
เจ้าหน้าที่ ชสค. จํานวน 41 คน 

4. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ "หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อย่างผู้ชํานาญการ" รุ่นที ่7 มผีู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 60 คน 

5. โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม" มี
ผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 120 คน 

ข้อ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้ขับเคล่ือนแผนงานวิจัยเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของสถาบันเกษตรกรภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 7 โครงการ สามารถสรร
หาเงินทุนมาสนับสนุนการวิจัยเป็นมูลค่า 8,399,300 บาท มีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย 649 องค์กร จํานวน 
6,190 คน ก่อให้เกิดเป็นตัวแบบตลาดสุขใจ ในมิติของตลาดทางเลือกอาหารปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค และ
เป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่สร้างรายได้
เพ่ิมแก่เกษตรกรในอําเภอสามพราน เดือนละ 800,000 บาท ตัวแบบ Farmer Shop ในการพัฒนาระบบ
ธุรกิจค้าปลีกทางเลือกของคนไทย ที่จะลดข้อจํากัดในเรื่องของช่องทางการประจายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ
รายย่อย และการพัฒนาไปสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมท่ีจะเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในอนาคต โดยปัจจุบันได้
จดทะเบียนเครื่องหมายบริการในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแบบเครือข่ายคุณค่ายางพารา และตัว
แบบเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ที่มุ่งพัฒนาภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม จน
เกิดเป็นชุดความรู้จากการวิจัยต่างๆ ดังปรากฏในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” (9-4-1)  
 ข้อ 5 ในด้านของผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
น้ัน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงวิชาการ ตามที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับชุดความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ที่ใช้ในการขับเคล่ือน
ภารกิจด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ตามอัตลักษณ์การเป็นองค์กรการพ่ึงพา
ตนเอง  อันนําไปสู่การเกิดนวัตกรรมการยกระดับความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนของสถาบันเกษตรกร ด้วยชุดความรู้ 
“การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม” (9-5-1) และ แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับงานวิจัย โนผลงาน “การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ” (9-5-2) ตลอดจน
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการนําชุดความรู้ที่ได้จากการขับเคลื่อนการยกระดับความเข้มแข็ง
ของสถาบันเกษตรกร ได้นํามายกร่างเป็นรายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” ในระดับปริญญา
ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งเปิดสอนในภาคต้นปีการศึกษา 2554 (9-5-3)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
9 - 5 - 5.00 4 ข้อ บรรลุ

เป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 9-1-1 

9-1-2 
9-1-3 
9-1-4 

แผนปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปกีารศึกษา 2553 
บันทึกท่ี ศธ.0513.11001/ว.0794 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2553 
ตัวบ่งชี้ท่ีใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

2 9-2-1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 
3 9-3-1 เว็บไซต์ http://www.cai.ku.ac.th/ และ 

http://www.cai.ku.ac.th/service2553.html 
4 9-4-1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าท่ีเป็นธรรม” 
5 9-5-1 นวัตกรรมการยกระดับความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนของสถาบันเกษตรกร ด้วยชุด

ความรู้ “การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม” 
9-5-2 การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ 
9-5-3 รายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย่างต่อเนื่อง 
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังน้ี 
ข้อ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 

2551-2554 (10-1-1) และมีแผนงานรองรับการดําเนินงานทั้งในระดับคณะ และภาควิชา และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-2) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยมีหน้าที่ในการจัดเตรียมงาน กําหนดรูปแบบของงานเพ่ือให้โครงการดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และในแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้มีการประเมินผลความพึงพอใจใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมน้ันๆ ด้วย (10-1-3)  

ข้อ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีรายงานสรุปผลกิจกรรม ดังรายละเอียดแฟ้มกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(10-3-1) 

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน ได้แก่ โครงการ “มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอน พัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณธรรม 
ถวายพ่อหลวง” (10-4-1) และโครงการบําเพ็ญประโยชน์ ประจําปี 2553 “โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค” (10-4-2) 

ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ ได้แก่ 
 นายนภัทร อินทร์ใจเอ้ือ เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ประเภทนักร้องนักแสดงในวันแม่ ปี 2553 

รางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่หอประชุมพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 (10-5-1) 

 นางสาวจิรัชญา วงษ์ป้อม นิสิตภาควิชาสหกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวด
เรียงความเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ไทย  จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (10-5-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

10 - 4 ข้อ - 4.00 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 10-1-1 

 
10-1-2 

 
10-1-3 

แผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
1.1.1.3) 
แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 2553 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
6.1.1.2) 
แฟ้มทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2 - - 
3 10-3-1 แฟ้มกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 6.1.4.1) 
4 10-4-1 

 
 

10-4-2 

โครงการ “มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ตอน พัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณธรรม 
ถวายพ่อหลวง” โดยชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
2.7.5.1) 
โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.7.5.2) 

5 10-5-1 
10-5-2 

รางวัลลูกกตัญญู ประจําปี 2553 (อ้างถึงเอกสารหมายเลข 6.1.6.1) 
หนังสือแจ้งผลการแข่งขันการประกวดเรียงความเทอดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย ท่ี ศธ 0522.22/5369 ลว. 1 ตุลาคม 2553 (อ้างถึงเอกสาร
หมายเลข 6.1.6.2) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อ เกณฑ์การพิจารณา 
 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 5 ขอ้ ดังน้ี 
ข้อ 1 บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ําเสมอ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละกิจกรรม 
(11-1-1) และภาพการดําเนินงานการจัดกิจกรรมฯ (11-1-2) 

ข้อ 2 อาคารสถานที่ภายในคณะ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ ภาพอาคาร
ปฏิบัติการฯ และลานแสดฯ (11-2-1) 

ข้อ 3 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาพอาคารปฏิบัติการฯ และลานแสดฯ (11-3-1)  

ข้อ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มีห้องโถงช้ัน 2 และ ห้องอเนกประสงค์ช้ัน 7 ซึ่งจัดว่าเป็นพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ใช้จัดกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ ภาพภาพห้องโถงช้ัน 2 และ ช้ัน 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ (11-4-1) 

  ข้อ 5 คณะเศรษฐศาสตร ์ใช้ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย 4.04 คะแนน (11-5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

11 - 5 ข้อ - 5.00 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
ข้อ หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
1 11-1-1 

 
11-1-2 

รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 6.1.1.3) 
ภาพบุคลากรดําเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ 

2 11-2-1 ภาพภายในอาคารปฏิบัติการ และลานแสดสน-นนทรี 
3 11-3-1 อ้างอิงเอกสาร 11-2-1 ภาพภายในอาคารปฏิบัติการ และลานแสดสน-นนทรี 
4 11-4-1 ภาพห้องโถงชั้น 2 และ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 
5 11-5-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ 

 
ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ มีการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานแต่งต้ัง ได้คะแนนเท่ากับ 3.39 

 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหาร 3.43 3.21 3.39 10.03/3 = 3.34 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

13 3.21 3.39 3.21 3.39 3.51 ไม่บรรล ุ
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

13-1-1 แบบรายงานสรปุวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ รอบปีท่ี 3 
ต้ังแต่วันท่ี 25 เมษายน 2551 ถึง 24 เมษายน 2554 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 7.1.7.4)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 5.00 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา  2553 คณะเศรษฐศาสตร์  ใ ช้ข้อมูล เอกสารสรุปค่า ดัชนีคุณภาพอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 12 คน และปริญญาเอก จํานวน 33 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 9 คน และปริญญาเอก จํานวน 19 คน รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 11คน และปริญญาเอก จํานวน 15 คน และ
ศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี จํานวน 0 คน ปริญญาโท จํานวน 1 คน และปริญญาเอก จํานวน 0 คน      
มีผลรวมค่าดัชนีคุณภาพ 4.28 คะแนน จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดจํานวน 100 คน คิดเป็นสัดส่วน 513.00 
เมื่อคิดเทียบเกณฑ์ซึ่งกําหนดค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 4.28 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
(คน x ค่าน้ําหนัก) ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า 

น้ําหนัก 
จํานวน  
(คน) 

ค่า 
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

ค่า 
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

อาจารย์ 0 0 2 12 5 33 189 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 3 9 6 19 141 
รองศาสตราจารย์ 3 0 5 11 8 15 175 
ศาสตราจารย์ 6 0 8 1 10 0 8 
รวม (คน x ค่านํ้าหนัก) 0 114 399 513 
 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 

น้ําหนัก 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน 

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
จํานวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และไม่
มีตําแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาตรี และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน 
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

จํานวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน  
(คน) 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

5 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และไม่
มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 14 28.00 13 26.00 12 24.00 11.25 22.50 

6 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 9 27.00 9 27.00 9 27.00 9 27.00 

7 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 11 55.00 10 50.00 11 55.00 9.5 47.50 

8 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

9 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 24 120.00 28 140.00 33 165.00 30.25 151.25 

10 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 17 102.00 18 108.00 19 114.00 17.5 105.00 

11 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 10 80.00 11 88.00 15 120.00 11.5 92.00 

12 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาโท และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0.00 0 0.00 1 8.00 1 8.00 

13 จํานวนอาจารย์ประจํา
คุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 

14 ผลรวม 85 412.00 89 439.00 100 513.00 274 1,638.00  
15 การพัฒนาคณาจารย์ 4.85 4.93 5.13 5.98 
16 คะแนนท่ีได้ 

5
6

4.85
 = 4.04 5

6

4.93
 =4.11  5

6

5.13
 = 4.28 5

6

5.98
 = 4.98 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งช้ีที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
14 412 4.85 439 4.93 513 5.13 4.04 4.11 4.28 5.00 บรรลุ

เป้าหมาย 85 89 100 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

14-1 ตารางสรุปค่าน้าํหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2551-2553 ของคณะ 
14.2 รายชื่อคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่ีมา: กองการเจ้าหน้าท่ี มก.) 
14-3 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ จําแนกตามคณะและภาควิชา (ท่ีมา: กองการเจ้าหน้าท่ี มก.) 
14-4 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ (ท่ีมา: กองการเจ้าหน้าท่ี มก.) 
14-5 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา (ท่ีมา: กองการเจ้าหน้าท่ี มก.) 
14-6 ตารางสรุปดัชนีคณุภาพอาจารย์ (ท่ีมา: กองการเจา้หน้าท่ี มก.) 

 
 
 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.89 

ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.44 คะแนน ได้
คุณภาพในระดับดี 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ์ 
15 ผลการประเมนิคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง (เต็ม 5) 4.44 คะแนน 
4.44 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 
15-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ 
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กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 
ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ข้อมูลผลการสํารวจการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.17  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน 
รวม 3 ปี 2551 2552 2553 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต 

- - 16.71 16.71 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินทั้งหมด 

- - - - 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 790 763 839 2,392 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน - - 4.17 4.17 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2553 ผลการประเมนิตามเกณฑ์ 
16.2 ผลการประเมนิบัณฑิตที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์  

(เต็ม 5) มีค่าเฉล่ีย 4.17  
4.17 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสารอ้างอิง 

16.2-1 สรุปผลการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ประจําปีการศึกษา 2553 
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บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธผิลการดําเนินงาน 
 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 
1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน  

 
คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 
 การดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการประเมนิตาม สกอ. และ มก. มี

คะแนนเฉล่ีย 4.24อยู่ในระดับดีในส่วนของผลการประเมนิ ตาม สมศ.มคี่าเฉล่ีย 3.69 อยู่ในระดับดี 
 การดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการประเมินตาม สกอ. และ มก. มีคะแนน

เฉลี่ย 4.00อยู่ในระดับดีในส่วนของผลการประเมิน ตาม สมศ.มีค่าเฉล่ีย 4.89 อยู่ในระดับดีมาก 
 การดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการประเมินตาม 

สกอ. และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.50อยู่ในระดับดีในส่วนของผลการประเมิน ตาม สมศ.มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ใน
ระดับดี 

 การดําเนินงานตามพนัธกิจด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการประเมินตาม 
สกอ. และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมากในส่วนของผลการประเมิน ตาม สมศ.มีค่าเฉลี่ย 4.50 
อยู่ในระดับดี 
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การประเมินคณุภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคณุภาพ  
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 
ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดี ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ สกอ. จํานวน 23 ตัว
บ่งช้ี ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. จํานวน 15 ตัวบ่งช้ี ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดตาม 9 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 40 

 

ตารางที่ 40  ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

คณะฯ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

- - 3.00 3.00 - 3.00 3.00 - - 4.17 - 4.17 3.00 3.00 4.17 3.00 3.00 4.17

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑติ 4.31 4.50 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 5.00 3.69 5.00 3.70 4.24 4.24 3.69 4.31 4.31 3.70
องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต

- - 3.33 3.50 - 4.33 5.00 - - - - - 3.33 3.50 - 4.33 5.00 -

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 5.00 5.00 3.50 3.50 - 4.50 4.50 - - 4.80 - 4.53 4.00 4.00 4.80 4.67 4.67 4.53
องค์ประกอบที ่5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

- - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - - 4.50 - 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ - - 4.25 4.25 - 4.50 4.50 - - 3.39 - 3.39 4.25 4.25 3.39 4.50 4.50 3.39

องค์ประกอบที ่8 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 4.12 - 4.44 4.00 4.00 4.12 4.00 4.00 4.44

เฉล่ียรวมทกุตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ 4.48 4.63 4.00 4.06 5.00 4.37 4.44 5.00 5.00 4.11 5.00 4.08 4.12 4.17 4.17 4.44 4.50 4.14
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

ปจจัยนําเขา
คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

กระบวนการ
กรรมการ

องคประกอบคุณภาพ

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ปการศึกษา 2553
ผลผลิต รวม

คณะเศรษฐศาสตร
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้านตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ สกอ.และมก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่
ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตาราง
ที่ 41 

ตารางที่ 41 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 

คณะฯ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

มาตรฐานท่ี 1 ดาน
คุณภาพบัณฑิต

- - - - - - - - 5.00 3.55 5.00 3.55 5.00 5.00 3.55 5.00 5.00 3.55

มาตรฐานท่ี 2 ดานการ
บริหารจดัการการ
อุดมศึกษา

4.48 4.63 4.00 4.06 5.00 4.41 4.50 5.00 - 4.13 - 4.18 4.09 4.15 4.24 4.45 4.53 4.28

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ดานธรร
มาภิบาลของการบรหิารการ
อุดมศึกษา

- - 4.00 4.00 - 4.14 4.14 - - 3.39 - 3.39 4.00 4.00 3.39 4.14 4.14 3.39

   มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพันธ
กิจของการบรหิารการ
อุดมศึกษา

4.48 4.63 4.00 4.11 5.00 4.60 4.78 5.00 - 4.25 - 3.65 4.14 4.23 3.79 4.61 4.73 3.84

มาตรฐานท่ี 3 ดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู

- - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - - 4.80 - 4.53 4.00 4.00 4.80 4.00 4.00 4.53

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน (สกอ.)

4.48 4.63 4.00 4.06 5.00 4.37 4.44 5.00 5.00 4.11 5.00 4.08 4.12 4.17 4.17 4.44 4.50 4.14

ผลการประเมนิ ดี ดมีาก ดี ดี ดมีาก ดี ดี ดีมาก ดมีาก ดี ดมีาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2553มาตรฐาน

กรรมการ

รวมปจจยันําเขา
คณะเศรษฐศาสตร

ผลผลิต
กรรมการคณะเศรษฐศาสตร

กระบวนการ

 
ผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อน

ผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. ผลการประเมินมี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 3.55 อยู่ใน
ระดับดี  

 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.45 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 
4.28 อยู่ในระดับดี  

 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่าตามตัว
บ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี  และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้านตามตัวบ่งช้ีที่
กําหนดของ สกอ.และ มก.มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมี
คะแนนเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 42 
 

ตารางที่ 42  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

คณะฯ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

1. ดานนสิิตและผู
มสีวนไดสวนเสีย

- - 4.00 4.17 - 4.57 4.83 5.00 3.87 5.00 3.87 4.13 4.29 3.87 4.63 4.86 3.87

2. ดาน
กระบวนการภายใน

4.00 4.00 3.89 3.89 5.00 4.22 4.22 5.00 - 3.92 - 4.00 3.90 3.90 4.14 4.20 4.20 4.20

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
4. ดานบุคลากร
และการเรยีนรูและ
นวัตกรรม

4.47 4.75 4.00 4.00 - 4.00 4.00 - 4.66 - 4.46 4.23 4.23 4.66 4.38 4.38 4.46

เฉล่ียรวมทุกตัว
บงชี้ของทุก
มมุมอง

4.48 4.63 4.00 4.06 5.00 4.37 4.44 5.00 5.00 4.11 5.00 4.08 4.12 4.17 4.17 4.44 4.50 4.14

ผลการประเมนิ ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

มมุมองดานการ
บรหิารจดัการ

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

ปจจยันาํเขา ผลผลิต
กรรมการคณะเศรษฐศาสตร

รวม
คะแนนการประเมนิเฉล่ีย ปการศึกษา 2553

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

กระบวนการ

 
ผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ

ดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 
 

 ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ. และ มก. ผลการ
ประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.63 อยู่ในระดับดีมาก และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 3.87 
อยู่ในระดับดี  

 ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. ผลการประเมินมี
คะแนนเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดับดี  

 ด้านการเงิน พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ. และ มก. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 5.00
อยู่ในระดับดีมาก ทั้งน้ีไม่มีตัวบ่งช้ีของ สมศ.  

 ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. ผล
การประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.38 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.46 
อยู่ในระดับดีมาก 
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การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก.มีคะแนนเฉล่ีย 4.44 อยู่ในระดับดี และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดับดีรายละเอียดดังตารางที่ 43 

ตารางที่ 43  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

คณะฯ กรรมการ

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ. สกอ.+มก. สกอ. สมศ.

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความ
พรอมในการจัด
การศึกษา

4.31 4.50 4.00 4.00 - 4.10 4.10 - - 3.98 - 4.07 4.07 4.07 3.98 4.19 4.19 4.07

   1) ดานกายภาพ 4.00 4.00 - - - - - - - - - - 4.00 4.00 - 4.00 4.00 -
   2) ดานวิชาการ 4.47 4.75 3.67 3.67 - 3.67 3.67 - - 4.23 - 4.28 3.99 3.99 4.23 4.10 4.10 4.28
   3) ดานการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 -
   4) ดานการบริหาร
จัดการ

- - 4.00 4.00 - 4.17 4.17 - - 3.89 - 4.00 4.00 4.00 3.89 4.17 4.17 4.00

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตาม
ภารกจิของ
สถาบันอุดมศึกษา

5.00 5.00 4.00 4.13 5.00 4.67 4.88 5.00 5.00 4.16 5.00 4.08 4.18 4.30 4.24 4.73 4.90 4.16

   1) ดานการผลิต
บัณฑิต

- - 3.75 4.00 - 4.50 3.75 - 5.00 3.55 5.00 3.55 4.00 4.25 3.55 4.60 5.00 3.55

   2) ดานการวิจยั 5.00 5.00 3.50 3.50 - 4.50 4.50 - - 4.80 - 4.53 4.00 4.00 4.80 4.67 4.67 4.53
   3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม

- - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50

   4) ดานการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี
ของทุกมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

4.48 4.63 4.00 4.06 5.00 4.37 4.21 5.00 5.00 4.11 5.00 4.08 4.12 4.17 4.17 4.44 4.50 4.14

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

คณะเศรษฐศาสตร กรรมการคณะเศรษฐศาสตร กรรมการ

กระบวนการปจจัยนําเขา
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2553

ผลผลิต
คณะเศรษฐศาสตร

รวม
กรรมการ

 

 ผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ดังน้ี 

 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศกึษา ในภาพรวม พบว่า ตามตัวบ่งช้ีที่
กําหนดของสกอ.และ มก. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดับดี  และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. ผล
การประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.07 อยู่ในระดับดี ซึ่งประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี  ไม่
มีตัวบ่งช้ีของ สมศ. 
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- ด้านวิชาการ ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดับดี  
และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มคีะแนนเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการเงนิ ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  
ไม่มีตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

- ด้านการบริหารจัดการ ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 อยู่ใน
ระดับดีและตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดับดี 

 มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในภาพรวม พบว่า ตามตัว
บ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับดีมาก  และตามตัวบ่งช้ีของ 
สมศ. ผลการประเมินมีคะแนนเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับดี ซึ่งประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 อยู่ใน
ระดับดีมาก และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มีคะแนนเฉล่ีย 3.55 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการวิจัย ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก  
และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มคีะแนนเฉล่ีย 4.53 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี 

- ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของสกอ.และ มก. มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี 
 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานในรอบปีการศกึษา 2553  
ในส่วนของการประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษามุมมองด้านการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะ
ประเมินตามตัวบ่งช้ีของมก. ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.และ สมศ. คณะเศรษฐศาสตร์ มีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์
ดีทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่าควรพัฒนาในประเด็นต่อไปน้ี 

1) คณะควรมีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ปีละ  
2 ครั้ง 

2) คณะควรติดตามและประเมินผล ตลอดจนนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตอย่างต่อเน่ือง 

3) คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ ควรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนานิสิต ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และควรมีการ
ประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

4) คณะควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

5) คณะควรมีการติดตามประเมินผลการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 

6) คณะควรวางกลยุทธ์เพ่ือให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารหรือ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
 
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด

ที่ควรพัฒนา และแนวทางแก้ไข ในแต่ละองค์ประกอบ สรปุได้ดังน้ี 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
จุดแข็ง 
1. มีคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และกําหนดตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ

หน่วยงานซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และของชาติ โดย
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

2. คณะมีหลักการในการดําเนินพันธกิจที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ โดย
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลไกที่สําคญัในการขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ทุกด้าน ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และของชาติ 

  
จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินผลโครงการยังไม่ครบทุกโครงการและบางส่วนมีการประเมินแต่ยังขาดหลักฐาน

ในการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน ยังไม่ครบปีละ 2 ครั้ง 

  
แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับปรุงการจัดเก็บหลักฐานให้ครบถ้วน ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  
จุดแข็ง 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมี

ผลงานวิจัยรองรับและมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต ศษิย์เก่า เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร  

2. นิสิตได้รับรางวัลในการแข่งขนัการตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
3. มีหลักสูตรหลากหลายในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ

หลักสูตรนานาชาติ  
4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมศกัยภาพทางวิชาการและการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ เช่น การศึกษาต่อการทําวิจัย การฝึกอบรม และ การศึกษาดูงาน  
5. มีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
6. สัดส่วนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
7. มีการจัดการฝกึงาน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์นิสิตในทุก

ระดับการศึกษา 
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8. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
นิสิต และบุคลากร 

9. มีการจัดการเรียนการสอนและมีกิจกรรมเสริมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งตอบสนองต่อการ
ผลิตบัณฑิตทีพึ่งประสงค์และมีคุณภาพ 

  
 จุดที่ควรพฒันา 

1. จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
2. การเขียนตําราเรียน ผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์มีน้อย 
3. ยังขาดการวิเคราะห์อัตรากําลัง เพ่ือการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม

ระดับคณะฯ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
  
 แนวทางแก้ไข 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุน ใหอ้าจารย์ผลิตตําราและเอกสารวิชาการ เพ่ือประโยชน์ทั้งทางด้าน
การสร้างองค์ความรู้ การใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการในระดับสูงขึ้นไป 

2. ควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลัง เพ่ือการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมระดับ
คณะฯ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
จุดแข็ง 
1. มีโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์

จริง 
2. มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับคุณลักษณะของนิสิตที่พึง

ประสงค์ 
3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของการฝึกงานของนิสิต เพ่ือให้มีการนํา

ความรู้ไปใช้ในประสบการณ์จริง รวมถึงมีการจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังขาดการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และผลการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.   โครงการพัฒนานิสิตบางโครงการยังไม่ได้ดําเนินการประเมินผลโครงการ หรือบางโครงการท่ี

มีการประเมินแต่ไม่ได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการที่จะจัดในปีต่อไป 
 

 แนวทางแก้ไข 
1. ควรจัดให้มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.   ควรมีการประเมินผลโครงการพัฒนานิสิตให้ครบทุกโครงการ และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงโครงการที่จะจัดในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
จุดแข็ง 
1. สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนมีความร่วมมือ

ด้านงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.   มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยมี

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่สนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

3. คณาจารย์มีศักยภาพสามารถทําวิจัยได้หลากหลายด้านขององค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่ง
ส่งผลให้มีผลงานวิจัยหลากหลายต้ังแต่ในระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติ 

4. มีทุนสนับสนุนในการทําวิจัย และนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ของคณาจารย์ในคณะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติมากย่ิงขึ้น 

5. มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่การบริการทางวิชาการ และนิสิตผา่นการเรียนการสอน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. จํานวนผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่

มี Impact Factor สูง ยังมีน้อย  
  
แนวทางแก้ไข 
1. ควรสนับสนุนและผลกัดันให้อาจารย์ส่งบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact 

Factor สูง มากย่ิงขึ้น เช่น ให้ทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลเป็นการจูงใจใหกั้บอาจารย์ที่มี
ผลงานดีเด่น 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 
1. คณะมีศักยภาพสูงทางบริการวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และได้รับการยอมรับ

ในวงวิชาการและสังคม  ตลอดจนมีความสามารถสร้างเครอืข่าย 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในสาขาที่เก่ียวข้อง ในการจัดการให้บรกิาร

ทางวิชาการแก่สังคมในรูปการฝึกอบรม สมัมนา ประชุม ในระดับชุมชนจนถึงระดับ
นานาชาติอย่างต่อเน่ือง 

3. มีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในลกัษณะของการเช่ือมโยงเครือข่าย
ต้ังแต่ระดับสูงจนถึงรากหญ้า  

4. สามารถนําโครงการบริการวิชาการมาเช่ือมโยง ต่อยอดจากงานวิจัย และบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน 

  
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ขาดการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุป วิเคราะห์เป็นภาพรวมของคณะ 
เพ่ือกําหนดเป็นแผนบริการวิชาการ รวมถึงแผนการเงินในปีถัดไป 
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 แนวทางแก้ไข 
1. นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาสรุป วิเคราะห์เป็นภาพรวมของคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและหลากหลายรูปแบบ 
2. มีเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ เช่น มีชุดปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มีเสื้อทีม่ี

สัญลักษณ์ของคณะ 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การส่งเสริมวัฒนธรรมพ้ืนฐานให้แก่นิสิต เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบและเหมาะสม การ

เคารพอาจารย์ มารยาทในที่สาธารณะ  
 

 แนวทางแก้ไข 
1. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงเหตุและผลของการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ

มีกลไกให้นิสิตรุ่นพ่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังการแต่งกายให้ถูกระเบียบ และเหมาะสม 
การเคารพอาจารย์ มารยาทในที่สาธารณะ  

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
1. คณะมีการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมสี่วนร่วมในการดําเนินงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ 
2. มีการจัดทําแผนงานประจําปีที่ชัดเจนและมกีารปฏิบัติงานตามแผนงานรวมท้ังการติดตามผล

การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทั้งด้านอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ยังไม่สามารถนํามาใช้
งานได้ 
 

 แนวทางแก้ไข 
1. ควรดําเนินการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) มา

ใช้ภายในปีงบประมาณ 2554   
2. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความชํานาญในด้านการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเพ่ือทําหน้าที่พัฒนา ดูแล 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศฯ FIS และระบบอ่ืนฯ อย่างต่อเน่ือง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
1. มีการหารายได้จากภายนอก การจัดหาโครงการวิจัยโดยแสวงหาแหล่งทนุภายนอก และการ

จัดการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งสามารถนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของหน่วยงานได้ 
2. มีการจัดทํารายงานการเงินและงบประมาณ ตลอดจนสรุปยอดเงินคงเหลือประจําเดือน และ

มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน อีกทั้งรายงานให้แต่ละภาควิชาและ
คณะกรรมการประจําคณะได้รับทราบ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาสถานะการเงิน
ปัจจุบันมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
 -  
 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
2. บุคลากรทุกฝ่ายภายในคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะ 

 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ียังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
2. การส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากร ให้มีความเข้าใจตรงกันในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือให้ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานสามารถกระทํา
ได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามแผนงาน 
 

 แนวทางแก้ไข 
1. นําระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) มาใช้ประโยชน์ใน

การจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยั 
1. คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินฯ ควรจัดทําให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป 
2. คู่มือตัวบ่งช้ีฯ ควรมีระยะเวลาในการใช้สําหรับการประเมินฯ 3 –5 ปี 
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3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 
  

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2554 
เพ่ือประเมินหน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้มี
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ รายะเอียดดังตารางที่ 44 และ 45  

 

ตารางที่ 44  ผลการวิเคราะห์ของหน่วยงานระดับภาควิชาตาม 9 องค์ประกอบ 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ - 1. ไม่พบหลักฐานการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี ครบทุกตัว
บ่งชี้  ซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจําปีของ
ภาควิชา 

1. คณะกรรมการฯ  ของภาควิชาทุก
ชุดควรประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  เพ่ือนําเสนอที่ประชุม
ภาควิชาพิจารณาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ
ประจําปี ปรับแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชาต่อไป 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. ภาควิชามีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์มีการตรวจติดตาม
และประเมินผลที่ครบถ้วน ซึ่งทํา
ให้การพัฒนาปรับปรุงแผนเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

ภาควิชาสหกรณ์ 1.  มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 3 
ปี ของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของภาควิชา เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปีของ
ภาควิชา 

1. ขาดการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ ซึ่งเป็นข้อมลูเบื้องต้นใน
การนํามาใช้ในการปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ให้ครบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมในระดับภูมิภาคอาเซี่ยน ที่
ดําเนินการตามมาตรฐานของ สกอ. 
และ TQF (หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ) 

2. การดําเนินงานทางด้านหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. และ TQF 

3. มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติ 

1. จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการในระดับ รศ. ขึ้นไปยังตํ่า
กว่าเกณฑ์ 

2. ไม่ปรากฏว่ามีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนพิจารณา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. ยังขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามผลการประเมินรายวิชา 

4. การพัฒนาทักษะนิสิตโดยเฉพาะ
ระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
ยังไม่ตรงตามประเด็น 

5. โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

1. ควรพัฒนาคณาจารย์ของภาควิชา
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มี
แนวโน้มดีขึ้น 

2. ควรมีการนําผลการประเมินการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน มาพิจารณา/ปรับปรุง
การบริหารและการพิจารณา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยระบุประเด็นการ
พิจารณา/ปรับปรุง จากผลการ
ประเมินที่ชัดเจน 

3. ควรมีการนําผลการประเมิน
รายวิชาไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  โดยพัฒนาเป็นระบบและ
ที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชา
ของภาควิชา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนิสิตยังมีน้อยและไม่
ปรากฏผลการประเมินโครงการ
และกิจกรรมดังกล่าว 

4. ควรมีการพิจารณาทักษะนิสิต
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การจัดทําบทความวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

5. ควรกําหนดและจัดทําโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต และ
กําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี
ชัดเจน พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ทุกโครงการ/กิจกรรม  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการผลิต
กําลังคน เพ่ือการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์ของการมีระบบและกลไก
การพัฒนาหลักสูตรที่ดี 

2. คณาจารย์ของภาควิชามีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับ รศ. ขึ้นไปมีนอ้ย 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ให้
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชาสหกรณ์ 1. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิปริญญาเอกในอัตราสูง 

1.  การเก็บข้อมูลหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 
2.6 ไม่ครบถ้วน 

1. ควรมีการทําสรุปรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาที่ทํา
การตรวจสอบคุณภาพ 

2. ควรที่จะทําสรุปผลการประเมิน
รายวิชาดังที่ระบุในข้อ 1 เพ่ือให้
สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริง 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1. มีโครงการพัฒนาให้ความรู้นิสิตที่

จัดโดยภาควิชาจํานวนมาก 
2. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปิด

บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า 

1.  ไม่พบหลักฐานว่าภาควิชามีการ
ติดตาม/ประเมินผลการประยุกต์ใช้
ระบบประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ี
นิสิตจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

2.  ไม่มีการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูล
จากค่าสถิติในแบบสอบถามการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือ
ได้นําผลไปใช้ได้อย่างชัดเจน 

1. ภาควิชาควรแนะนําให้นิสิตจัดทํา
รายงานผลการจัดกิจกรรมนิสิต
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ 
PDCA 

2. ภาควิชาควรดําเนินการวิเคราะห์
และศึกษาข้อมูลจากค่าสถิติใน
แบบสอบถามการประเมินกิจกรรม
พัฒนานิสิตทุกกิจกรรม 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. ภาควิชามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการของนิสิตครบถ้วนทุกด้าน 

 - 1. หลังจากประเมินผลกิจกรรมที่
ดําเนินการเสร็จส้ินแล้วนั้น ภาควิชา
ควรเขียนสรุปการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมใน
คร้ังต่อไปให้ชัดเจน 

ภาควิชาสหกรณ์ - 
 

1. ไม่มีหลักฐานแสดงการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการ
จัดกิจกรรม 

1. ควรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านที่
กําหนดไว้ใน มคอ.2 

2. ควรแสดงหลักฐานการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการจัด
กิจกรรม 



156 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1.สามารถจัดสรรงบประมาณเงิน

รายได้ของภาควิชามาสนับสนุน
เป็นทุนวิจัยให้แก่บุคลากรได้อย่าง
เพียงพอ 

2. อาจารย์ในภาควิชาได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ 

- 
 

1. ควรจัดทําการติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากรวิจัยเก่ียวกับ
การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย
และส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจน(ตัวบ่งชี้ที่ 
4.1 ข้อ 6 

2. ควรเก็บรวบรวมหลักฐานของตัว
บ่งชี้ที่ 4.2  ข้อ 2 ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจํานวน
มาก ส่งผลให้สัดส่วนของวงเงินวิจัย
ต่ออาจารย์ประจําสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. คณาจารย์สามารถทําวิจัยได้
หลากหลายด้านขององค์ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนยังมีน้อย 

2. ความเช่ือมโยงของการพัฒนา
ศักยภาพและให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจํามีการดําเนินการอย่างไม่เป็น
ทางการ 

1. ควรเพ่ิมรายวิชาที่มีการจัดการบูร
ณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เข้ากับการจัดการเรียน
การสอนให้มีจํานวนมากขึ้น 

2. ควรมีการดําเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือเตือนใจในลักษณะที่เป็น
ทางการ 

3. หลักฐานจํานวนอาจารย์ประจําที่
ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมีไม่ครบสมบูรณ์ควรจัดทํา
หลักฐานเพ่ือง่ายแก่การตรวจ
ประกันคุณภาพ 

ภาควิชาสหกรณ์ 1. มีคณาจารย์ของภาควิชาที่มีองค์
ความรู้ด้านการวิจัยหลากหลาย 

1. การติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 
5 ทําไม่ครบทุกโครงการวิจัย 

2. การเก็บรวบรวมเอกสารงานวิจัย 

1. ควรที่จะได้มีการประเมิน ผลการ
จัดสรรงบประมาณของภาคเพ่ือ
สนับสนุนทุนวิจัย (เกณฑ์ข้อ 4) 

2. ควรจัดทําใบสรุปเอกสารงานวิจัยที่
มีการเผยแพร่เพ่ือง่ายแก่การ
ตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1. มีการนําผลงานวิจัยและผลงานท่ี

ให้บริการวิชาการมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

2. มีการทํากระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ได้ดีมากโดยสามารถพัฒนาระบบ
และกลไกรวมท้ังพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการแก่
บุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี  

- 
 

1. ควรพัฒนาระบบการประเมินผล
การสําเร็จการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1.  มีคณาจารย์ที่มีความสามารถใน
การจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม
ที่หลากหลายสาขา 

1. การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนยังมีน้อย 

1. ควรเพ่ิมจํานวนรายวิชาที่มีการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น 

2. ควรจัดทําเลขรหัสหลักฐานให้
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานใน
ตัวบ่งชี้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
ภาควิชาสหกรณ์ 1.  มีคณาจารย์ที่มีความสามารถใน

การสร้างความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการที่หลากหลาย 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวม
ของรายละเอียดจํานวนโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ 

1. ควรสํารวจความต้องการของชุมชน
เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศ
ทางการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของภาควิชา 

2. ควรจัดทําการประเมินผลเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ 

3. ควรมีการจัดทําสรุปรายละเอียด
ของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการจําแนกตามประเภทเพ่ือ
ง่ายแก่การตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ - 

 
- 
 

- 
 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. สามารถนําการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาสอดแทรก
ประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการ
สอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. สามารถมีวิวัฒนาการในการทํา
โครงการอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นวัฒนธรรมประจําปี 

- 
 

- 
 

ภาควิชาสหกรณ์ - - 
 

1. รายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการ
สอนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ควรระบุเนื้อหากิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไว้ในเอกสารของรายวิชานั้นๆ เช่น 
ใน มคอ.3 และแผนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําที่บริหารงาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลคํานึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. ภาควิชามีวิสัยทัศน์ในศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง 

1. ภาควิชายังไม่มีการนําผลการ
ประเมินผู้บริหารไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

2. การจัดการความรู้ของภาควิชายัง
ไม่ชัดเจนและยังจํากัดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในทีม 

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

2. ภาควิชาควรนําผลการประเมิน
ผู้บริหารไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

3. ควรขยายวงของผู้แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากการจัดการความรู้ให้
กว้างขึ้น 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. จัดโครงการสัมมนา “เสวนาพารู้” 
อย่างสม่ําเสมอ 

2. จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
อยู่ตลอดเวลา 

3. ประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ นิสิต และผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก เพ่ือเปิดโลกทรรศ์ให้
กว้างขวางขึ้น 

- 
 

- 
 

ภาควิชาสหกรณ์ 1.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร จนได้รับให้ไปดํารง
ตําแหน่งระดับผู้บริหารในระดับ

1.  ขาดการจัดการนําความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ที่ได้มีการ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

1.  ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ที่ได้มีการ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
คณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัย มาพัฒนาต่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ตรงใน

เร่ืองนั้นๆ เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่
ดี เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1. มีการจัดทํารายงานการเงินอย่าง

เป็นระบบ 
2. มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนและตัดสินใจ 
3. มีหลักเกณฑ์ในการใช้ชัดเจน 

1.  ควรมีการติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายเป็นระยะๆ 

1.  จัดทํารายงานเปรียบเทียบ
งบประมาณท่ีกําหนดไว้กับการใช้
จ่ายจริง ทุกเดือน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่าง
เป็นระบบท่ีดี 

- 1. ควรจัดทําเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง 
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการและผล
การใช้เงินในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ภาควิชาสหกรณ์ 1. มีการจัดทํารายงานทางการเงินและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ - - 1. ควรพิจารณาปรับปรุงการเก็บ

หลักฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ในทุกองค์ประกอบ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
และร่วมใจในการจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพ 

- 1. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเชิง
ปริมาณใน  แต่ละองค์ประกอบให้
ถูกต้อง 

 2. การจัดทําหลักฐานควรให้มีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทั้งหมด 

ภาควิชาสหกรณ์ - - 1.   ควรพิจารณาปรับปรุงการเก็บ
หลักฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ในทุกองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 45  ผลการวิเคราะห์ของหน่วยงานสนับสนุนตาม 6 องค์ประกอบ 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
สํานักงานเลขานุการ 1. บุคลากรให้ความร่วมมือการ

ปฏิบัติงาน 
1. รายงานผลการดําเนินงานและ

แผนงานมีความสอดคล้องกัน แต่
การรายงานข้อมูลดิบมีไม่ครบถ้วน 

2. การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี
ยังไม่ชัดเจน  และไม่พบการ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1. ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ให้สอดคล้องกันทุกโครงการและ
กิจกรรมตามแผนงาน  

2. ควรจัดทําการประเมินผลให้ครบทุก
โครงการ ตามระยะเวลาการจัดทํา 

3. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานทราบ 

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. มีแผนงานที่สอดคล้องกับ
นโยบายระดับคณะ มหาวิทยาลัย
และของชาติ 

1. การติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง) 
ภายในปีงบประมาณ  

2. การรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการภายใต้แผนงานยังไม่
ครบถ้วน 

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง ภายในรอบ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถปรับ
แผนให้สอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 

2. ควรรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการภายใต้แผนงานให้ครบถ้วน 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

1. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์
ตลอดจนนโยบายและแผนกล
ยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

- - 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1.มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และจัดทํา
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

2. บุคลากรให้ความร่วมมือและมี
ความเข้าใจในการจัดทําแผน 

- 1. การกําหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่
มุ่งเน้นมหาบัณฑิต และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากน้ัน ควรมุ่งเน้นระดับ
ดุษฎีบัณฑิตด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมตาม
ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
สํานักงานเลขานุการ - 1. ความพอใจของผู้ใช้บริการ

สํานักงานเลขานุการ โดยรวมอยู่แค่
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นเช่นน้ีมา 2 
ปี ต่อเน่ืองแล้ว โดยหน่วยงานที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
คือ งานพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ และงานบริหารและ
ธุรการ 

1. งานพัสดุ อาคาร สถานท่ีและ
ยานพาหนะ ต้องรีบกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเชิงรุก เพ่ือให้บริการได้อย่าง
คล่องตัว ไม่ซับซ้อน ทันเวลา รวดเร็ว
และประณีต รวมถึงการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

2. งานบริหารและธุรการ ต้องรีบกําหนด
แนวทางปฏิบัติเชิงรุกเพ่ือให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ให้บริการท่ีมี
ความคล่องตัว และมีขั้นตอนไม่
ซับซ้อน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. มีการบูรณาการภารกิจด้านการ
วิจัยสู่การบริการวิชาการที่
สามารถสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อชุมชนและ
สังคมในวงกว้าง 

2. มีการให้บริการท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับริการ และมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อยู่ในระดับดีทุกโครงการ 

1. การประเมินผลการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในบางกิจกรรม 
ผู้รับบริการยังให้ความสําคัญในการ
ตอบแบบสอบถามน้อย  

1. ควรหากลวิธีให้ผู้รับบริการตอบ
แบบสอบถามการให้บริการของ
สถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการในทุกกิจกรรม เพ่ือให้
ข้อมูลผลการประเมินเป็นตัวแทนท่ีดี
ของผู้รับบริการ และมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์มาก
ขึ้น 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

1. มีปริมาณและมูลค่าของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีศูนย์วิจัยฯ
ใช้บริการต่อบุคลากรที่มีอยู่ จัด
อยู่ในระดับยอดเย่ียม และมี
ผลงานเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในระดับดีอีกด้วย 

1. ขาดการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการครบทุกโครงการ
กิจกรรมให้บริการ (มี 41 โครงการ 
ทําการสํารวจเพียง 1 โครงการ) 

2. ขาดความชัดเจนของการนําผลการ
สํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

1. ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการให้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรม เช่นกรณีโครงการฝึกอบรม
สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ
อย่างแน่นอน กรณีโครงการวิจัยควร
ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรับผิดชอบ
การส่งผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับงานวิจัยมาให้ศูนย์วิจัยฯ 
รับทราบ 

2. ควรนําผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพ่ือใช้
วางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ โดย
แยกแผนการให้บริการกับลูกค้า
ภายในและลูกค้าภายนอกองค์กร
ออกจากกัน 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1. บุคลากรมีศักยภาพและความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ภารกิจได้ดี 

2. การจัดการโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ
ดําเนินงานอย่างมีระบบ มีความ
ต่อเนื่อง และตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ โดยมีการสํารวจ
อย่างเป็นกระบวนการ 

1. ศูนย์บัณฑิตฯ มีศักยภาพในการ
ให้บริการวิชาการสูง แต่ยัง
ดําเนินการอยู่ในวงจํากัด 

1. โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ สามารถขยายบริการได้มาก
ขึ้น เช่น โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
เป็นต้น ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอก 
เช่น บุคลากรในคณะเข้าร่วมด้วย 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
สํานักงานเลขานุการ 1. มีการวิเคราะห์และสํารวจ

ความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือนํามาสู่การ
วางแผนบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรหลายรูปแบบ 

1.ขาดการรวบรวมความรู้จากการจัด
ความรู้หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
นํามาเป็นแนวปฏิบติัที่ดี   

2. ขาดระบบติดตามให้บุคลากรนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

3. ขาดการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนการบริหารและแผนการพัฒนา
บุคลากร 

1. ควรมีการรวบรวมความรู้จากการจัด
ความรู้หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นํามา
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ  ตลอดจนมีการเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ควรจัดทําระบบติดตามให้บุคลากรนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรมีการดําเนินการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อนําผลมา
ปรับปรุงแผนหรือการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรต่อไป 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีทักษะ
ในการบริหารจัดการ ควบคุม 
กํากับดูแล และติดตามการ
ดําเนินการด้วยหลักธรรมภิบาล 

2. มีกระบวนการจัดการและพัฒนา
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 
เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถมีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง อย่างเป็น
ระบบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้
มีอัตลักษณ์ “การทํางานอย่างมี
น้ําใจ ใส่ใจในวิสัยทัศน์ 
รับผิดชอบและมององค์รวม” ซึ่ง
จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ดีในอนาคตอันไกล 

- 1. ควรมีการปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารของหน่วยงาน ให้มี
องค์ประกอบท่ีชัดเจน และเป็นระบบ
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับชั้นการ
บริหารและความเช่ือมโยงกับ
โครงสร้างการบริหารของคณะ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

- 1. ขาดการดําเนินการกําหนดประเด็น
ความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากความรู้ของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ไม่พบแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1.  ควรมีการกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
และควรจัดให้มีการจัดการความรู้
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ ที่หน่วยงานกําหนดขึ้น โดยให้
มีการประสานการดําเนินการร่วมกัน 
ระดับ คณะ เช่น เร่ืองการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และ
รายงานความรู้ 

 2.  ควรมีการจัดทํา ดําเนินการและ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1. ศูนย์บัณฑิตศึกษาฯ มีการ
บริหารงานท่ีเป็นระบบและมีการ
กระจายอํานาจ ใช้การมีส่วนร่วม
ของท้ังสามภาควิชาเป็นอย่างดี 

1. การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นสถาบันเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน 

1. ควรพัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้
และจัดหลักฐานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
สํานักงานเลขานุการ 1. มีการจัดระบบบัญชีที่ดี 

2. มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 
3. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน

นําเสนอผู้บริหารตามที่กําหนด 

- - 

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. เป็นหน่วยงานที่มีขีด
ความสามารถในการหาเงิน
รายได้จากแหล่งทุนภายนอก 
ช่วยให้พ่ึงพาตนเองได้ ทําให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมรับการ
ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 1. ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินอย่างเป็นระบบท่ี
ชัดเจน และสามารถแสดงให้เห็นถึง
แหล่งที่มา แหล่งใช้ไปของเงิน ที่ต้อง
ใช้ในการดําเนินงานตามภารกิจ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

- 1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่ชัดเจน
และไม่มีการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินเพ่ือความมั่นคงของ

1. หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์รายได้ 
ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยไม่
ครบทุกกิจกรรม 

อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเบื้องต้น
ให้ครอบคลุมทุกิจกรรมเพ่ือก่อให้เกิด
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1. มีการจัดทําระบบบัญชี รายงาน
ทางการเงิน มีคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจสอบ
ระบบของผู้สอบบัญชีโครงการ
พิเศษอย่างเป็นระบบ 

2. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้
ทรัพยากรในการดําเนินงานครบ
ทุกกิจกรรม 

1.   การจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินยังไม่ชัดเจน 

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ควรระบุแหล่งที่มาของรายรับและ
แนวทางการจัดหารายรับหลักเกณฑ์
การจัดสรรและมีรายละเอียดของการ
วางแผนใช้เงิน 

 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สํานักงานเลขานุการ 1. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพดําเนินการภายใต้รูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

1.ขาดการจัดทําระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

1. ควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ  
โดยมีการทําวิจัยสถาบันก่อน  เพ่ือนํา
ผลมาพัฒนาให้ระบบสารสนเทศท่ี
สร้างขึ้นตรงตามต้องการของ

ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพ 

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. มีการนํากลไกการประกัน
คุณภาพตามวงจร PDCA มา
ประยุกต์ใช้กับวิถีการทํางานโดย
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

1.  ไม่พบหลักฐานการนําผลการ
ประกันคุณภาพภายในมาเช่ือมโยง
กับการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไม่ครบทุก
ตัวบ่งชี้ 

1. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายใน
มาเช่ือมโยงกับการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน 

 

1. หลักฐานท่ีใช้ประกอบอ้างอิงไม่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี ้

2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานไม่สมบูรณ์ เช่น
ข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลดิบกับ
เนื้อหาภายในเล่มไม่ตรงกัน 

1. หลักฐานควรจัดหลักฐานอ้างอิงให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้นั้น 
ๆ เพ่ือความสมบูรณ์ของรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

2. หลักฐานควรจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ให้สมบูรณ์ 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- 1. ควรพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืน  

องค์ประกอบท่ี 6การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
สํานักงานเลขานุการ 1. มีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนงานเพ่ือลดขั้นตอน  ลด
ระยะเวลาดําเนินงานได้เป็นอย่าง
ดี ได้แก่ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการขอใช้ห้องเรียน  
ห้องประชุมและขอใช้ที่จอดรถ
วิทยากร  การยืมเงินทดรอง
ราชการ  เวียนเอกสารผ่านทาง 
e-mail และนําระบบ e-
meeting มาใช้ 

 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ 

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในวิถีการ
ทํางาน โดยการนําโครงการ 
SMART และmind mapมาใช้
เป็นเคร่ืองมือ 

- - 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานพร้อม
กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

1. การทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการหลักจากความ
คาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการและตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 

1.  ควรมีการจัดทําหรือทบทวน
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
หลักที่สําคัญจากความคาดหวังหรือ
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือทําให้งาน
มีประสิทธิภาพ เช่นการลดค่าใช้จ่าย 
การลดระยะเวลาดําเนินการ การลด
ข้อผิดพลาด เป็นต้น 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 

- - 1. ควรมีการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานในภาพรวมเพ่ือปรับปรุง
การทํางาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายหรือโดยใช้การวิจัยสถาบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 



164 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

บทที่ 4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 
 

จากการที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2552 น้ัน คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแล้ว พบว่า มีผล
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในทั้ง 9 องค์ประกอบ 50 
ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนด คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะเศรษฐศาสตร์ปรับปรุง จํานวน 18 ข้อน้ัน 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบ สปค. 01 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 19 แนวทาง เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุง ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 3 โครงการ และ 19 กิจกรรม และได้ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02 และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 โครงการ และ 
10 กิจกรรม ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) กิจกรรมการดําเนินการประเมินผลและวิเคราะห์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ   
2) กิจกรรมการรวบรวมแหล่งขอ้มูล แบบฟอรม์ วิธีการ ในการขอแจ้งจดลิขสิทธ์ิ   
3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงานลิขสิทธ์ ผ่านเว็บไซต์คณะ  

   
โดยมีรายละเอียด สปค.01 และ สปค.02 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 165

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 167

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 169

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 171

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 173

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 175

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 177

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 179

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 181

 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 183

 

 
  

Self Assessment Report 2010 
 

   

บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
 
 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะเศรษฐศาสตร์   ระหว่างวันที่27 – 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน  6  คน และนิสิต 
จํานวน 12 คน  และศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 6  คน 
  คณะเศรษฐศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.12 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี  
 
ตารางที่ 46  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กก คณะ กก คณะ กก คณะ กก 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนนิการ   

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 

2. การผลิตบัณฑิต  4.31 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.24 4.31 4.31 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 3.33 3.50 4.33 5.00 - - 3.33 3.50 4.33 5.00 
4. การวิจัย  5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - - 4.50 4.50 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 5.00 5.00 
6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและจัดการ  - - 4.25 4.25 4.50 4.50 - - 4.25 4.25 4.50 4.50 

8. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิในด้านการเรียนการสอน และมีศักยภาพในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูง 
สามารถให้คําปรึกษาในการวางนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติ 

2. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืน 
3. มีหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีช่วยสนับสนุนพันธกิจ 2 หน่วยงาน คือศูนย์วิจัย

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ระบบการพัฒนานิสิต 
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนทําวิจัย และร่วมทีมวิจัย 
3. การดําเนินงานที่ใช้ระบบคุณภาพในกระบวนงาน PDCA การดําเนินกระบวนการขาด C และ A  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีกําหนดอย่างชัดเจน ว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ผลออกมา
ตามต้องการ และปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น การส่งเสริมนิสิตให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการ และการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นิสิต 

2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัย และจัดหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่ 
3. ควรมีกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนงานคุณภาพในทุกๆด้าน  
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. สํานักประกันคุณภาพควรจัดอบรมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

2. ควรนําแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละหน่วยงานมาเผยแพร่ในคูม่ือประกันคุณภาพของ มก.  
 

ประสิทธผิลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดําเนินงานด้านการ

เรียนการสอน และการวิจัย อยู่ในระดับดี สว่นการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงด้านแผนงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการประเมินผลและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนา 
 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม  รายงาน วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผูบ้ริหารวางแผนและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน  
 
 



รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 185

 

 
  

Self Assessment Report 2010 
 

   

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 

คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 3 โครงการ 19 กิจกรรม  มีการดําเนินงานแล้ว 3 โครงการ 10 กิจกรรม  อยู่
ระหว่างดําเนินงาน 6 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินงาน 3 กิจกรรม  ได้แก่ 

1. กิจกรรมการดําเนินการประเมินผลและวิเคราะห์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะ 
2. กิจกรรมการรวบรวมแหล่งข้อมูล แบบฟอร์ม วิธีการในการขอแจ้งจดลิขสิทธ์ิ 
3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลงานลิขสิทธ์ิ ผ่านเว็ปไซต์คณะ 

 
ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 

คณะเศรษฐศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 
อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินใน
แต่ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์ดี และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที่ 47 และ ตารางที่ 48 
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ตารางที่ 47  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปกีารศึกษา 2553 
ผลการประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. สกอ. 
+มก. 

สกอ. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดาํเนินการ   

- - 3.00 3.00 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

2. การผลิตบัณฑติ  4.31 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.24 4.24 4.31 4.31 ดี ดี ดี ดี 
3. กิจกรรมการพฒันานสิิต  - - 3.33 3.50 4.33 5.00 - - 3.33 3.50 4.33 5.00 พอใช้ พอใช้ ดี ดี 

4. การวิจัย  5.00 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 - - 4.00 4.00 4.67 4.67 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 
5. การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  - - 4.50 4.50 5.00 5.00 - - 4.50 4.50 5.00 5.00 ดี ดี ดีมาก ดีมาก 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
7. การบริหารและจัดการ  - - 4.25 4.25 4.50 4.50 - - 4.25 4.25 4.50 4.50 ดี ดี ดี ดี 

8. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี ดี ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.48 4.63 4.00 4.06 4.37 4.44 5.00 5.00 4.12 4.17 4.44 4.50     

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

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะเศรษฐศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 

ได้ดังนี้
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ตารางที่ 48  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม 
เป้าหมาย    2553 

  คณะ  กรรมการ 2553 2554 2553 คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   คณะ  กรรมการ / = บรรลุ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
    

x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     4.17 4.50 20.00 21.00 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     4.12 4.44 20.00 21.00 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     3.00 3.00 0.00 0.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 6 8 3.00 3.00 X X  
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี้       4.24 4.31 6.00 6.00 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 6 6 4 6 4.00 4.00 / / 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ  
(เงื่อนไข 1) 

61.50 69.10 67 67.00 60 60 5.00 5.00 / / 
89 100 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ  
(เงื่อนไข 1) 

21 23.60 27 27.00 24 23 3.93 4.50 / / 
89 100 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 4 4 5 5 3.00 3.00 X X 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 6 6 7 7 4.00 4.00 X X 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ข้อ 6 6 4 5 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม 
เป้าหมาย    2553 

  คณะ  กรรมการ 2553 2554 2553 คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   คณะ  กรรมการ / = บรรลุ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
    

x = ไม่บรรลุ 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 4 4 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       3.33 4.33 2.00 3.00 
3.1 ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 4 7 5 5 3.00 5.00 x  / 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิ
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 5 6 4 5 4.00 5.00 / / 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 3 3 2 3 3.00 3.00 / / 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้       4.00 4.67 3.00 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ข้อ 5 7 5 5 3.00 5.00 / / 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความ 
รู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 5 4 5 4.00 4.00 / / 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้าง สรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 34,172,710.14 416,740.37 34,172,710.14 367,448.50 80,000 80,000 5.00 5.00 / / 
82.00 93.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี้       4.50 5.00 2.00 2.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
ข้อ 5 5 4 5 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม 
เป้าหมาย    2553 

  คณะ  กรรมการ 2553 2554 2553 คณะ กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์   คณะ  กรรมการ / = บรรลุ 
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
    

x = ไม่บรรลุ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 4 5 4 4 4.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้       5.00 5.00 1.00 1.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 4 5 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ       4.25 4.50 4.00 4.00 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 6 6 6 5.00 4.00 /  / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 4 4 3 4 4.00 4.00 /  / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 3 5 3 4 3.00 5.00 /  / 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5 5 5.00 5.00 /  / 
องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 1.00 1.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 /  / 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 4.00 1.00 1.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 7 8 7 7 4.00 4.00 /  / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ ของคณะเศรษฐศาสตร์  จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
เท่ากับ 3.00 อยู่ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ขาดการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดเตรียมระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการและแผนกล

ยุทธ์ ต่อคณะกรรมการประจําคณะตามเวลาที่กําหนด 
2. ควรจัดการนําผลการดําเนินงานดังกล่าวมาทบทวนและใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ของคณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.24 อยู่ระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราที่สูงตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

จุดที่ควรพฒันา 
1. มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปตํ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย 
2. แผนการบริหารพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล และ

แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระดับคณะ ยังไม่ชัดเจน 
3. ระบบการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือทีป่ระชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติยังไม่ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาอาจารย์ในคณะ เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทํา

ผลงานทางวิชาการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล และ

แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจนและเป็นแผนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรของคณะ การสํารวจความต้องการของ
คณาจารย์  และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังการมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

3. ควรแสดงระบบการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น มีคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนและมีช่องทางการ
นําเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 3.33 อยู่ระดับ
พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มกิีจกรรมเพ่ือการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพที่หลากหลายตอบสนอง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
2. นิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีคณะ/ภาควิชา/สโมสรจดัให้ ซึ่งสะท้อนการเป็นอัตลักษณ์ของ

บัณฑิตในด้านวิชาการ การอยู่ร่วมกันในสังคม  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การนําผลการประเมินของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
2. ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการกับนิสิตปริญญาตรีในระดับคณะ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการในภาพรวม และนําผลการประเมินมาปรับปรุง เช่น 

การประเมิน online ภาพรวมการให้บริการของคณะและนําผลมาปรับปรุง 
2. คณะกรรมการการให้คําปรึกษาของคณะ ควรมีการประชุม วางแผน ดําเนินงานและประเมินผล

การดําเนินงานร่วมกัน สําหรบัการดําเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม อาจแยกดําเนินงานใน
ระดับภาควิชา  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ของคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 
3 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่ระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีคณาจารย์ที่เช่ียวชาญในงานวิจัยอยู่เป็นจํานวนมาก 
2. มีความสามารถในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก 
3. มีหน่วยงานวิจัยที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 2 

หน่วยงาน คือศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา/คณะ  ในการทําวิจัย 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้ทําวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนด้านการเงิน ในการส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่และ

ให้รางวัลกับผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูง 
2. จัดการอบรมเทคนิคการทําวิจัย 
3. จัดหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงสําหรับนักวิจัยหน้าใหม ่

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.50 อยู่
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลายสาขา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชา ในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเก็บข้อมูลด้านการให้บริการทางวิชาการของคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ 
2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการทางวิชาการ 
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3. การให้บริการวิชาการแบบรวมทีม 

ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนให้คณาจารย์เก็บหลักฐานการใหบ้ริการวิชาการ 
2. ในกรณีที่เป็นการจัดหลักสูตรอบรม ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการด้วย 
3. สนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในด้านเดียวกัน จัดหลักสูตรอบรม ทํางานเป็นทีม เช่น 

ด้านการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรณรงค์ใหนิ้สิตและบุคลากรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.25 อยู่ระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้อยู่ในขั้นเริ่มดําเนินการตามแนวทางกําหนดของ

มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
2. แผนบริหารความเสี่ยง มีเพียง 1 เรื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การกําหนดประเด็นความรู้ที่จําเป็น ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อน

นําไปจัดกิจกรรม 



194 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

2. กิจกรรมจัดการความรู้ในแต่ละประเด็น ควรกระทําอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ืองหลายคร้ัง และมี
ข้อสรุปที่ตกผลึกเป็นแนวปฏิบัติที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม ก่อนบันทึกเป็นลายลกัษณ์
อักษรเพ่ือเผยแพร่ 

3. ควรพิจารณาเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องทํา
การติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ ตามเง่ือนไขเวลาอย่างสมํ่าเสมอ 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 5.00 อยู่ระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรปุได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดี มีการติดตาม รายงาน วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

รวมถึงมีการตรวจสอบเป็นระบบได้ครบถ้วน สามารถนําข้อมูลมาช่วยผูบ้ริหารวางแผนและ
ตัดสินใจได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอ่ืน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ของคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.00 อยู่
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การดําเนินงานที่ใช้ระบบคุณภาพในกระบวนงาน PDCA 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกลไกกํากับ ติดตาม ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนงานคุณภาพในทุกๆ ด้าน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 
 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องค์ประกอบท่ี 1       
1 1.1  กระบวนการพัฒนา

แผน 
ข้อ ปีงบประมาณ  5 5 5 

2 1.1 
ข้อ 3-
5 
  

 จํานวนตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี้   349 318 318 

3 - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 

    96 96 

4   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การวิจัย 

    40 40 

5   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

    44 44 

6   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    32 32 

7   - ตัวบ่งชี้ด้านอ่ืนๆ     106 106 
8    จํานวนตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําปีที่
บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้   263 208 208 

9   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต 

    55 55 

10   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การวิจัย 

    20 20 

11   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

    40 40 

12   - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    22 22 

13   - ตัวบ่งชี้ด้านอ่ืนๆ     71 71 
14 1.1 

ข้อ 8 
 จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ
ทั้งหมด

ข้อ         

15    จํานวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะ
ที่นําไปทบทวน/ปรบัปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี



ข้อ      
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่
ได้จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์

ค่า
คะแนน 

ปีการศึกษา   4.17 4.17 

17    จํานวนบัณฑิตที่ได้รับ
การประเมินทั้งหมด

คน    na na 

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา     

   องค์ประกอบท่ี 2        
19 2.1  ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ ปีการศึกษา  5 6 6 

20 2.1  จํานวนหลักสูตรที่เปิด
สอนทัง้หมด

หลักสูตร ปีการศึกษา  12 12 12 

21   - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   5 5 5 
22   - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0 
23   - ระดับปริญญาโทที่เปิด

สอนทัง้หมด 
หลักสูตร   5 5 5 

24           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร   5 5 5 

25           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

26           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

27           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

28           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

29       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2 2 2 
30 2.1 

ข้อ 3-
8 

 จํานวนหลักสูตร (ที่
ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด

หลักสูตร ปีการศึกษา  12 12 12 

31       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   5 5 5 
32       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0 
33       - ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   5 5 5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

34           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร   5 5 5 

35           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

36           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนเฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

37           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

38           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

39       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2 2 2 
40 2.1 

ข้อ 3-
6 

 จํานวนหลักสูตร 
(วิชาชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

41       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร         
42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร         
43       - ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   0 0 0 

44           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียนทั้งแผน ก และแผนข) 

หลักสูตร      

45           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

46           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

47           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

48           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

49       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร      
50    จํานวนหลักสูตร (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
สุตร พ.ศ. 2548

หลักสูตร ปีการศึกษา  12 12 12 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

51       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   5 5 5 
52       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   0 0 0 
53       - ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   5 5 5 

54           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร   5 5 5 

55           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

56           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

57           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

58           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

59       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   2 2 2 
60    จํานวนหลักสูตรที่

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักส ูตร พ.ศ. 
2548 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

61       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร      
62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร      
63       - ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   0 0 0 

64           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร      

65           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

66           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

67           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

68           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

69       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร      
70    จํานวนหลักสูตร (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก
สุตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

71       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร      

72       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร      
73       - ระดับปริญญาโทที่

เปิดสอนทั้งหมด 
หลักสูตร   0 0 0 

74           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร      

75           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

76           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

77           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

78           - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

79       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร      
80    จํานวนหลักสูตรที่

เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 
2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาชีพ 
(กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขา
วิชาชีพ)

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร      
82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร      
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

83       - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนทั้งหมด 

หลักสูตร   0 0 0 

84          - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน ทั้งแผน ก และแผน 
ข) 

หลักสูตร      

85          - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ก) 

หลักสูตร      

86          - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนท้ังแผน ก และ
แผน ข (มีนิสิตลงทะเบียน
เรียน เฉพาะแผน ข) 

หลักสูตร      

87          - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ก  

หลักสูตร      

88          - ระดับปริญญาโทที่
เปิดสอนเฉพาะแผน ข  

หลักสูตร      

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร      
90 2.1 

ข้อ   
4-5 

 จํานวนหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์ครบทุกตัวบ่งชี้

หลักสูตร ปีการศึกษา     

91    จํานวนหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน
แต่ละปี

หลักสูตร      

92 2.6 
ข้อ 4 

 จํานวนหลักสูตรสาขา
วิชาชีพทุกระดับ
การศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชพีของ
หลักสูตร

หลักสูตร ปีการศึกษา  0 0 0 

93       - ระดับปริญญาตรี       
94       - ระดับ ป.บัณฑิต       
95       - ระดับปริญญาโท       
96       - ระดับปริญญาเอก       
97 2.1 

ข้อ 8 
 จํานวนนิสิตปัจจุบัน
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(รวมนิสิตต่างประเทศ)

คน ปีการศึกษา 2,945 3,439 3,642 3,014 

98        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคปกติ) 

  1,332 1,456 1,383 1,233 

99        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคพิเศษ) 

  728 901 1251 938 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

100        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคปกติ) 

      

101        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคพิเศษ) 

      

102        - ระดับปริญญาโท 
(ภาคปกติ) 

  161 176 156 136 

103            - ระดับปริญญาโท
แผน ก (ภาคปกติ)  

      156 136 

104            - ระดับปริญญาโท
แผน ข (ภาคปกติ) 

      0 0 

105        - ระดับปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) 

  711 882 828 684 

106            - ระดับปริญญาโท 
แผน ก (ภาคพิเศษ)  

     193 193 

107            - ระดับปริญญาโท 
แผน ข (ภาคพิเศษ)  

      635 635 

108        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคปกติ) 

  13 12 12 10 

109        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคพิเศษ) 

    12 12 13 

110    จํานวนนิสิต
ต่างประเทศปัจจุบนั
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

คน ปีการศึกษา 0 0 9 9 

111        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคปกติ) 

      

112        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคพิเศษ) 

      

113        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคปกติ) 

      

114        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคพิเศษ) 

      

115        - ระดับปริญญาโท 
(ภาคปกติ) 

    6 6 

116            - ระดับปริญญาโท 
แผน ก (ภาคปกติ)  

      

117            - ระดับปริญญาโท  
แผน ข (ภาคปกติ) 

      

118        - ระดับปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) 

      

119            - ระดับปริญญาโท 
แผน ก (ภาคพิเศษ)  

      

120            - ระดับปริญญาโท 
แผน ข (ภาคพิเศษ)  

      

121        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคปกติ) 

    3 3 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

122        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคพิเศษ) 

      

123 2.1 
ข้อ ค 
และ 
2.5 
ข้อ 1 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร

FTES ปีการศึกษา 2522.79 2879.55 2612.10 2612.10 

124      - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคปกติ) 

  1008.71 1040.53 1049.43 1049.43 

125      - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคพิเศษ) 

  485 577.53 621.44 621.44 

126        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคปกติ) 

          

127        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคพิเศษ) 

          

128        - ระดับปริญญา
โท (ภาคปกติ) 

  195.15 172.58 161.40 161.40 

129        - ระดับปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) 

  833.93 1088.91 779.83 779.83 

130        - ระดับปริญญาโท 
แผน ก (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 

      

131        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคปกติ) 

      

132        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคพิเศษ) 

      

133 สมศ. 
1  

 จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด

คน ปีการศึกษา 438 469 438 438 

134  จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ือง
การมีงานทํา

  427 461 425 425 

135    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทํา

  240 238 274 274 

136    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ประกอบอาชพีอิสระ

    54 5 5 

137    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีงานทําประจาํก่อน
เข้าศึกษา

    5 10 10 

138    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาต่อระดับ
ผู้สําเร็จการศึกษา


  103 93 77 77 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

139    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ)

  321 327 323 323 

140       - ระดับปริญญาโทที่จบ
โดยแผน ก (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

  37 37 43 43 

141       - ระดับปริญญาโทที่จบ
โดยแผน ข (ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ) 

  69 290 280 280 

142    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด

คน  2 2 2 2 

143    เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย)

บาท ปีการศึกษา 22,733.58  13,428.82 13,244.49 13,244.49 

144 สมศ. 
2 

 จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน ปีการศึกษา     

145       -  ผลการประเมินโดย 
Exit Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน      

146       -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   3.79 4.17 4.17 

147    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน      

148       -  ผลการประเมินโดย 
Exit Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม

คะแนน      
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

149       -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน   3.79 4.17 4.17 

150    จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่ง
ชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน      

151       -  ผลการประเมินโดย 
Exit Exam ในกลุ่มสาขา
วิชาชีพที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน
เต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน      

152       -  ผลการประเมินจาก
ความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน      

153 2.2  จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ (รวมอาจารย์
ชาวต่างประเทศ)

คน ปีการศึกษา 85 89 89 100 

154    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ลาศึกษาต่อ

  12 10 9 9 

155    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

  0 0 0 0 

156    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า

  34 32 27.5 33 

157    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า

  51 57 61.5 67 

158    ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมขึ้น
ของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา 61.73 64.04 69.10 67.00 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

159 2.3 
และ 
สมศ. 
14 

 จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์

คน ปีการศึกษา 38 35 42 45 

160     -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี 

  0 0 0 0 

161       -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

  14 7 9.5 12 

162       -  จํานวนอาจารย์
ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

  24 28 32.5 33 

163    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คน ปีการศึกษา 26 27 26 28 

164       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี 

  0 0 0 0 

165       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

  9 9 9 9 

166       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

  17 18 17 19 

167    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คน ปีการศึกษา 21 21 21 26 

168       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี 

  0 0 0 0 

169       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

  11 10 9 11 

170       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

  10 11 12 15 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 
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รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

171    จํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

คน ปีการศึกษา 0 0 0 1 

172       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี 

  0 0 0 0 

173       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท 

  0 0 0 1 

174       -  จํานวนอาจารย์
ประจําตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

  0 0 0 0 

175    ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
ผศ. รศ. และ ศ. ปี
การศึกษาที่ผ่านมา (กรณี
ที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพ่ิมขึ้นของ
ร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา 55.29 53.93 53.00 53.00 

176    ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีการศึกษาที่
ผ่านมา (กรณีที่เลอืกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการ
เพ่ิมขึ้นของร้อยละฯ)

ร้อยละ ปีการศึกษา 24.70 23.60 23.60 23.60 

177    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศทั้งหมด

คน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

178    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีล่า
ศึกษาต่อ 

  0 0 0 0 

179    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีมี่วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า

  0 0 0 0 

180    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีมี่วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า

  0 0 0 0 

181    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีมี่วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า

  0 0 0 0 

182    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีด่ํารง
ตําแหน่งอาจารย์


  0 0 0 0 
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อ้างอิง
สําหรับ 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

183    จํานวนอาจารย์ประจํา
ชาวต่างประเทศ ทีด่ํารง
ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

  0 0 0 0 

184    จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่างประเทศ ที่ดํารง
ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์

  0 0 0 0 

185    จํานวนอาจารย์ประจํา
ต่างประเทศ ที่ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์

  0 0 0 0 

186 สมศ. 
14 

 ผลรวมค่าน้ําหนกั
ระดับคุณภาพอาจารย์ 

คะแนน ปีการศึกษา 412 439 451.50 513.00 

187 สมศ. 
3 

 จํานวนรวมของ
บทความวิจัยจาก
วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอสิระ (สาร
นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปริญญาโท)

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 82 70 87 87 

188        - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

  72 64 76 76 

189        - การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

          

190        - วารสารวิชาการ
ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI 

  6 1 5 5 

191        - วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ สกอ. รับรอง 

  4 4 4 4 

192        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่
ยอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล 
ISI 

          

193        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

    1 2 2 

194 สมศ. 
3 

 จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์จากศิลป
นิพนธ์ทีเ่ผยแพร่ 
(ปริญญาโท)  

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 0 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

196        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) 
ระดับชาติ 

      

197        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

      

198        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

      

199        - การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการ
จัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและนอก
ประเทศ) 

      

200 สมศ. 
4 

 จํานวนรวมของบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่(ปริญญา
เอก) 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 1 3 5 5 

201       - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

          

202       - การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

          

203       - วารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

          

204       - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล 

  1 2 4 4 

205        - วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
สากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้น นอกเหนือจาก
ฐานข้อมูล ISI 

          

206        - วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

    1 1 1 

207 2.4  ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ ปีการศึกษา     4 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

208    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนทั้งหมด

คน    106 115 115 

209    จํานวนบุคลากรประจํา
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพ

    91 97 97 

210         -  ในประเทศ     83 95 95 
211         -  ต่างประเทศ     8 2 2 
212    งบประมาณสําหรับ

พัฒนาอาจารย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

บาท    2,465,171.81 1,072,084.00 1,072,084.00 

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา     6 6 

214 2.5 
ข้อ 1 

    - จํานวนคอมพิวเตอร์ที่
จัดบริการให้นิสิต  

เคร่ือง     147 147 

215       - จํานวน Notebook 
และ Mobile Device 
ต่างๆ ของนิสิตท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi 
กับสถาบัน 

เคร่ือง     5,100 5,100 

216 2.5 
ข้อ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
นิสิตทุกปีการศึกษา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

 

ปีการศึกษา  3.98 4.03 4.03 

217    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

  4.02 4.04 4.04 

218    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ 
อาทิ งานทะเบียนนสิิต
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

   4.01 4.02 4.02 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

219    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง

      

220 2.6  ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน

ข้อ ปีการศึกษา  7 6 6 

221 2.6 
ข้อ 2 

 จํานวนหลักสูตรที่มี
รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาทุกรายวิชา

หลักสูตร   12 12 12 

222 2.6 
ข้อ 3 

 จํานวนหลักสูตรที่มี
รายวิชาส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย

   12 12 12 

223 2.6 
ข้อ 4 

 จํานวนหลักสูตรที่มีการ
ให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอน

   12 12 12 

224 2.6 
ข้อ 5 

 จํานวนผลงานวิจัย และ
หรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนของคณาจารย์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา    1 1 

225    จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีจัดให้มีการ
แลกเปล่ียนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียน
การสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

     1 1 

226 2.6 
ข้อ 6 

 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอน และสิ่ง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

ปีการศึกษา  4.23 4.28 4.28 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

สนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจาก
ค่า 5 ระดับ) เฉล่ียทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสูตร
แยกตามระดับปริญญา

คะแนน
เต็ม 5) 

227        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคปกติ) 

     

228        - ระดับปริญญา
ตรี (ภาคพิเศษ) 

      

229        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคปกติ) 

      

230        - ระดับ ป.บัณฑิต 
(ภาคพิเศษ) 

      

231        - ระดับปริญญา
โท (ภาคปกติ) 

      

232        - ระดับปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) 

      

233        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคปกติ) 

      

234        - ระดับปริญญา
เอก (ภาคพิเศษ) 

      

235 2.7  ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต

ข้อ ปีการศึกษา   6 6 

236 2.8  ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 

237 2.8 
ข้อ 3 

 จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ      

238 2.8 
ข้อ 4 

 จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้      

239    จํานวนตัวบ่งชี้ด้านการ
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีบรรลุ
เป้าหมาย

      

240 2.8 
ข้อ 5 

 จํานวนนิสิตท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ

คน    1 1 

241    จํานวนกิจกรรมที่
เก่ียวกับนิสิตที่ได้รับการ

กิจกรรม   10 1 1 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ

   องค์ประกอบที ่3           
242 3.1  ระบบและกลไกการให้

คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

ข้อ   6 4 7 

243 3.1 
ข้อ 1 - 
5 

 จํานวนกิจกรรมการให้
คําปรึกษาและการ
จัดบริการ

กิจกรรม ปีการศึกษา  0 0 0 

244     - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

      

245       - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

      

246       - จํานวนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

      

247       - จํานวนกิจกรรมการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

      

248       - จํานวนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

      

249 3.1 
ข้อ 6 

 ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

250         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

     

251         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต 

     

252         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นิสิต 

     

253         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

     



214 รายงานการประเมินตนเองคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังรับการประเมิน) 
 

  
Self Assessment Report 2010 

 
   

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

254         -  ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

     

255 3.2  ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

ข้อ   4 5 6 

256 3.2 
ข้อ 3 

 จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมี
การนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ แยก
ตามประเภทกิจกรรม

กิจกรรม ปีการศึกษา  0 0 0 

257       - จํานวนกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ 

      

258       - จํานวนกิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

      

259       - จํานวนกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์และ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

      

260       - จํานวนกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

      

261       -  จํานวนกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

262    ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการนิสิต 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

263         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

     

264         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

      

265         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

      

266         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

      

267         -  ผลการประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

268 3.3  ระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี

ข้อ   3 3 3 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

   องค์ประกอบที ่4        
269 4.1  จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เป็นนักวจัิย
ทั้งหมด

คน ปีการศึกษา 2 2 2 2 

270    จํานวนนักวิจัยที่ลา
ศึกษาต่อ

  0 0 0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ ปีการศึกษา   6 5 7 

272 4.1 
ข้อ 3 

 จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

คน ปีการศึกษา   91 91 91 

273    จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจําที่ได้รับ
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย

    91 91 91 

274 4.1 
ข้อ 4 
และ 
4.3 

 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

บาท ปีงบประมาณ 41,120,140.54 46,374,474.43 34,172,710.14 34,172,710.14 

275      - จํานวนเงินสนับสนุน
จากภายในมหาวิทยาลัย 

 4,730,126.10 2,540,000.00 4,180,000.00 4,180,000.00 

276   * จากคณะ/วิทยาเขต/
ทุนส่วนตัว 

 0 200,000.00 3,915,000.00 3,915,000.00 

277   * จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

   4,730,126.10  2,340,000.00 265,000.00 265,000.00 

278        - จํานวนเงินสนับสนุน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 36,390,014.44  43,834,474.43 29,992,710.14 29,992,710.14 

279    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่ได้รับทุนวิจัยทัง้ภายใน
และ/หรือภายนอก (ไม่นับ
ซ้ํา)

คน ปีการศึกษา 53 44 53 53 

280 4.2  ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 

281 4.2  จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ทั้งหมด

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

51 42 54 54 

282 4.2 
ข้อ 1 

 จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ชื่อเร่ือง 24 37 33 33 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

283 4.2 
ข้อ 4 

 จํานวนของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน

ชื่อเร่ือง    4 19 19 

284 4.2 
ข้อ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีการจด
ทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ชื่อเร่ือง    0 1 1 

285    จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่างขอย่ืนจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 

    0 0 0 

286    จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่จด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์

      0 0 

287 สมศ. 
5 

 จํานวนรวมของ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

24 37 33 33 

288        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 3 12 5 5 

289        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

          

290        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
วิชา การระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 

  15 16 13 13 

291        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับชาติที่ สกอ. 
รับรอง 

  5 7 10 10 

292        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ 
สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI) 

          

293        - จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล ISI 

  1 2 5 5 

294 สมศ. 
5 

 จํานวนรวมของ
ผลงานสร้างสรรคท์ี่
เผยแพร่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

295         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

เผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

296         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง 
(Performance) 
ระดับชาติ 

     

297         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

      

298         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

      

299         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในการจัด
นิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง 
(Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและ
นอกประเทศ) 

      

300 สมศ. 
6 

 จํานวนรวมของ
ผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 4 19 19 

301         -  จํานวนผลงานวิจัย
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ 

 - 1 5 5 

302         -  จํานวนผลงานวิจัย
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

  - 1 4 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

303         - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

  - 2 10 10 

304         - จํานวนผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

  - - - - 

305 สมศ. 
6 

 จํานวนรวมของผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

306         -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

 - - - - 

307         -  จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

  - - - - 

308         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
หรือระดับประเทศ 

  - - - - 

309         - จํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

  - - - - 

310 สมศ. 
7 

 จํานวนรวมของผลงาน
วิชาการ

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

 - 8 21 21 

311         - บทความวิชาการ 
(ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

  - 7 13 13 

312         - บทความวิชาการ 
(ไม่ใช่บทความวิจัย) ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

  - 1 6 6 

313         - ตําราหรือหนังสือที่
มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

   - -  1 1 

314         - ตําราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

   - -  1 1 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

315    จํานวนบทความวิจัยที่
ได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

31 14 6 6 

316    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิชาการ

คน ปีการศึกษา 33 54 29 29 

317         - ในประเทศ   13 32 11 11 
318         - ต่างประเทศ   20 22 18 18 

   องค์ประกอบที ่5        
319 5.1  ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ ปีการศึกษา  5 5 5 

320 5.1  จํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

โครงการ   32 25 25 

321 5.1 
ข้อ 2 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การเรียนการสอน 

   10 3 3 

322 5.1 
ข้อ 3 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การวิจัย 

   2 1 1 

323 5.1 
ข้อ 4 

      -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

   5 2 2 

324         -  จํานวนโครงการ
ทางวิชาการที่ใช้กับการ
ขยายผลสู่การปรับปรุง
รายวิชา 

   1     

325         -  จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การขยายผลสู่การเปิด
รายวิชาใหม่ 

     1 1 

326         - จํานวนโครงการ
บริการทางวิชาการที่ใช้กับ
การขยายผลที่ใช้กับการ
ต่อยอดสู่หนงัสือหรือ
ตํารา 

         

327 5.2  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

ข้อ ปีการศึกษา    4 5 

328 5.2 
ข้อ 1 

 โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการสํารวจความพึง
พอใจ

โครงการ ปีการศึกษา  14 13 13 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

329 5.2 
ข้อ 2 

 โครงการบริการวิชาการ
ที่มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ

โครงการ ปีการศึกษา    8 8 

330    ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา  4.00 3.88 3.88 

331    จํานวนอาจารย์ประจํา
ที่เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็น
กรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

คน ปีการศึกษา  32 31 31 

332 สมศ. 
9 

 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ ปีการศึกษา    5 5 

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 

ข้อ ปีการศึกษา        

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2

ข้อ ปีการศึกษา    1 1 

   องค์ประกอบที ่6           
335 6.1  ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อ ปีการศึกษา  4 5 6 

336 6.1  จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการ ปีการศึกษา     

337 6.1 
ข้อ 2 

 จํานวนโครงการท่ีมี
การบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ ปีการศึกษา     

338         -  บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอน 

      

339         -  บูรณาการร่วมกับ
กิจกรรมนิสิต 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

340         -  บูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

      

341 6.1 
ข้อ 6 

 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่

ชิ้นงาน ปีการศึกษา     

342         -  ระดับชาติ       
343         -  ระดับภูมิภาค       
344         -  ระดับนานาชาติ       
345 6.1 

ข้อ 6 
 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการอ้างอิง
เป็นที่ยอมรับ

ชิ้นงาน ปีการศึกษา     

346         -  ระดับชาติ       
347         -  ระดับภูมิภาค       
348         -  ระดับนานาชาติ       
349 สมศ. 

10 
 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ ปีการศึกษา   4 4 

350 สมศ. 
11 

 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 

   องค์ประกอบที ่7       
351 7.1  ภาวะผู้นําของคณะ 

กรรมการประจําคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ

ข้อ ปีการศึกษา  5 7 6 

352         -  จํานวนคร้ังของการ
จัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 

คร้ัง     3 3 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา  4 4 4 

354 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ

ข้อ ปีการศึกษา    3 5 

355 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา  5 6 6 
356 7.4 

ข้อ 2 
      -  จํานวนความเส่ียง
ด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโน 
โลยีสาร สนเทศ อาคาร
สถานที่) ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

เร่ือง     3 3 

357         -  จํานวนความเส่ียง
ด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของคณะ ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

358         -  จํานวนความเส่ียง
ด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

      

359         -  จํานวนความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

    1 1 

360         -  จํานวนความเส่ียง
จากเหตุการณ์ภายนอก ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

      

361         -  จํานวนความเส่ียง
ด้านอื่นๆ ตามบริบทของ
คณะ ที่วิเคราะห์และระบุ
ไว้ 

      

362 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรม 
การประจําคณะแต่งต้ัง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม5) 

ปีการศึกษา  3.21 3.39 3.39 

   องค์ประกอบที ่8       
363 8.1  ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ
ข้อ ปีงบประมาณ  7 7 7 

364    รายรับทั้งหมดของ
หน่วยงาน 

บาท   271,124,384.00 231,581,923.35 231,581,923.35 

365         -  เงินงบประมาณ    35,280,000.00 31,747,300.00 31,747,300.00 
366         -  เงินรายได้    235,844,384.00 199,834,623.35 199,834,623.35 
367    รายรับจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ
   1,051,487.00 8,540,765.54 8,540,765.54 

368    งบดําเนินการทั้งหมด 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ และที่ดิน 

   198,761,791.28 73,244,701.33 73,244,701.33 

369    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี
และที่ดิน 

   190,678,615.73 200,188,752.17 200,188,752.17 

370    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงาน รวมครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 
ไม่รวมค่าเส่ือมราคา

   198,761,791.28 73,244,701.33 73,244,701.33 

371    เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ    110,583,691.40 231,426,189.00 231,426,189.00  

372    สินทรัพย์ถาวร     7,984,666.50 21,823,767.56   21,823,767.56  

   องค์ประกอบที ่9        
373 9.1   มีระบบและกลไกใน

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ข้อ ปีการศึกษา  6 7 8 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 
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รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเศรษฐศาสตร ์ กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

374 9.1 
ข้อ 3 

 จํานวนตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา  0 2 2 

375 9.1 
ข้อ 5 

 จํานวนโครงการ
ปรับปรุงการดําเนินงานที่
ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของคณะ 
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า

โครงการ ปีการศึกษา     

376    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของคณะ

ตัวบ่งชี้      

377    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ของคณะ ที่มีผล
การดําเนินงานพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้      

378 9.1 
ข้อ 9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา  1 1 1 

379 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด

คะแนน ปีการศึกษา  4.27 4.12 4.12 
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ภาคผนวก ข 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ์

 

 
คําสั่งคณะเศรษฐศาสตร ์

ที่   57 /2552 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 

ตามคําสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 28/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  และคําสั่งที่ 71/2551 เรื่องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของคณบดี
น้ัน  

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ดําเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงให้ยกเลิกคําสั่งที่ 28/2551 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2551 และคําสั่งที่ 71/2551ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และให้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ดังรายนามต่อไปน้ี 

 
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์     ที่ปรึกษา 
   หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     ที่ปรึกษา 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรฯ    ที่ปรึกษา 
   หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์     ที่ปรึกษา 
1. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ     ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ่ายการเงินและสารสนเทศ    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
7. รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
8. รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  กรรมการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
9. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
    ภาควิชาสหกรณ์ 
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
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11. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ    กรรมการ 
12. ผู้จัดการศนูย์บัณฑิตศึกษาคณะฯ หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
13. หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
14. หัวหน้างานนโยบายและแผน     กรรมการ 
15. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวณฐัธิภา  เค็งสม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.นางศุภกานต์  ประยูรศักด์ิสกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
1. วางนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดําเนินงานในการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

ในการตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในคณะ และของคณะ ให้
สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร ์
3. พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในคณะ และดัชนีประเมินคุณภาพสําหรับ

หน่วยงานภายในคณะ  
4. พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะเศรษฐศาสตร์ และแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะฯ เพ่ือเสนอต่อคณบดี  คณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย 
5. จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณบดี และคณะกรรมการประจํา

คณะ 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปโดยมีวาระตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี   
 

   สั่งณวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 

         (รองศาสตราจารย์สาโรช  อังสุมาลิน) 
                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 

 
 



คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                                                  ปรัชญา

                สั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรูภูมิปญญาในองคความรูดานเศรษฐศาสตร ทั้งในเชิงทฤษฏี 

                และเชิงประยุกต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งในดานวิชาการ จริยธรรม และ คุณธรรม สามารถ

                ประยุกตปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกสังคมและเปนผูชี้นำทิศทางเชิงเศรษฐศาสตร เพื่อสรางสรรคสังคม

                ใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง

 

                                                                                                                              วิสัยทัศน 

                เปนองคกรที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรในระดับสากล และรับผิดชอบตอสังคม

                                                                พันธกิจ

               1.  พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ

                   สังคมรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับระบบคุณคา (Value) และวัฒนธรรมของคนไทย

               2. ทำการวิจัยเพื่อขยายฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหม ทั้งเชิงแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต 

                  โดยใชศักยภาพของอาจารยภายในคณะ และจากภายนอก ทั้งในดานผูเชี่ยวชาญและทรัพยากรตาง ๆ 

                  ที่เกิดจากผลของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน                   ที่เกิดจากผลของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน 

                  ทั้งในและตางประเทศ

               3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลัก public mind และการไมเลือกปฏิบัติ

               4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยดำเนินการในสวนที่ควรปฏิบัติทั้งคณาจารย บุคลากร และนิสิต

               5. บริหารจัดการองคการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธฉันทเพื่อน พี่ นอง ความซื่อสัตย 

                  ความรับผิดชอบ ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการพึ่งตนเอง

โทรศัพท 0-2579-1544  0-2579-2044  โทรสาร 0-2579-2147


