
 รายงานผลการประเมินระดับคณะ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวางวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2562 โดย  

1. รองศาสตราจารย ดร.จินดา ขลิบทอง 

2. รองศาสตราจารย ดร.วัลภา สบายยิ่ง 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา 

 รายงานผลการประเมินระดับคณะ/สถาบัน นี้ตั้งอยูบนขอมูลท่ีหลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึง เอกสาร

การประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินงาน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

ประกอบดวยคณาจารย นิสิตนักศึกษา ศิษยเกา และ ผูใชบัณฑิต 

การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

ระดับคณะ/สถาบัน ดวยตัวบงชี้หลัก 13 ขอ และ ตัวบงชี้เลือก3 ขอ ซ่ึงประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ 

โดยผลการประเมินตามตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้เลือก มีดังนี้ 

 

ตัวบงช้ีหลัก 
สาขา

ประเมิน 

กก 

ประเมิน 

C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 3 

C.2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 3 3 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 3 

C.4 ผลงานของผูเรียน 3 3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย 4 4 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3 3 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 4 3 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 3 3 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 3 3 

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 3 3 

C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 3 3 

C.12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 3 3 

C.13 การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 
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ตัวบงช้ีเลือก 
สาขา 

ประเมิน 

กก 

ประเมิน 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 4 3 

S.2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล 3 3 

S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลท่ีเหมาะสม 3 3 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนว

ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ดวยโครงราง

องคกร ตัวบงชี้หลัก 13 ขอ และ ตัวบงชี้เลือก 3 ขอ โดยผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน และ จุดแข็ง 

และ เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

 

โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.1 ลักษณะของ

องคกร 

 

 

เปนหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน

ทางดานเศรษฐศาสตรดวยระบบ

การศึกษาทางไกลเพียงแหงเดียวของ

ประเทศไทย 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะสั้น

และระยะยาวของสาขาวิชาท่ี

สอดคลองกับแนวทางของ

มหาวิทยาลัย 

2.  ความสอดคลองระหวางแผนพัฒนา

บุคลากรและแผนกลยุทธ 

P.2 สภาวการณของ

องคกร 

 

 

 

 

 1. การจัดทําบริการวิชาการแกสังคมใน

ลักษณะโครงพิเศษแบบหารายได 

2. การใชศูนยเฉพาะทางเปนกลไกขยับ

เคลื่อนงานบริการวิชาการและงานวิจัย 

3. การกําหนดคูเทียบและเปาหมายอยาง

ทาทาย 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.1 การรับและการ

สําเร็จการศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา 

 1. การวิเคราะหกลุมเปาหมายและจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขาใจวา

การศึกษาทางเศรษฐศาสตรสามารถนําไป

ประยุกตใชไดอยางสอดคลองกับสังคมยุค

ใหม 

2. แนวทางการใหความชวยเหลือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในชุดวิชาท่ีทํา

ความเขาใจดวยตนเองยาก 

C.2 การไดงานทํา

ของบัณฑิต หรือการ

ใชประโยชนในการ

ประกอบวิชาชีพ 

บณัฑิตนําความรูไปใชประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ การสรางความกาวหนา

ในตําแหนงหนาท่ีการงาน และมี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม (จากการ

สัมภาษณ) 

 

การสํารวจโดยหลักสูตรถึงการใชประโยชน

ในการประกอบวิชาชีพและในรูปแบบอ่ืนๆ 

ท่ีสอดคลองกับบริบทของผูเรียนแตละกลุม 

เพ่ือประโยชนในการปรบัปรุงการ

ดําเนินงานของหลักสูตร  

C.3 คุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติและของมหาวิทยาลัย  

1.  

1. การเพ่ิมจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

เพ่ือใหผลการวิเคราะหสามารถนําไปใช

ประโยชนไดมากข้ึน 

2. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจคุณภาพ

บัณฑิตในบางประเด็นท่ีสําคัญเพ่ิมเติม 

C.4 ผลงานของ

ผูเรียน 

 1. ระบบและกลไกท่ีทําใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสามารถสรางผลงานได 

2. กลไกในการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท แผน ข เผยแพรผลงาน 

C.5 คุณสมบัติของ

อาจารย 

คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

การกําหนดแผนพัฒนาคณาจารยใหมี

สมรรถนะสอดคลองกับภารกิจของ

สาขาวิชาเพ่ือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ

ราชการในอนาคตอันใกล 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.6 ผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

มีอาจารยท่ีมีเครือขายท้ังในประเทศ

และตางประเทศ มีความสามารถในการ

รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอกและมหาวิทยาลัย 

การจัดทําแผนวิจัยท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ มหาวิทยาลัย และ

สาขาวิชา  

C.7 การกํากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

มีระบบและกลไกในการกํากับ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

C.8.1 การปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาท่ี

ของกรรมการสาขา  

กรรมการไดรับการประเมินจาก

คณาจารยในระดับดี 

 

การวิเคราะหแนวทางการบริหารงานท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตร พันธกิจ นโยบาย 

กฎระเบยีบ  

C.8.2 การปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาท่ี

ของประธาน

กรรมการสาขา 

ผูบริหารไดรับการประเมินจาก

คณาจารยในระดับดี 

 

การวิเคราะหแนวทางการบริหารงานท่ี

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน

เสีย เชน การบริหารยุทธศาสตร การ

บริหารความเสี่ยง เปนตน จะทําใหเห็น

ภาพการบริหารงานชัดเจนยิ่งข้ึน 

C.9 ผลการบริหาร

และจัดการของ

ผูบริหารคณะ/

สถาบัน 

ความชัดเจนของระบบการบริหารงาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของสาขาวิชา 

การวิเคราะหผลการบริหารใหเห็นแนวโนม

และทิศทาง และการกําหนดคาเปาหมายท่ี

ทาทาย 

 

C.10 บุคลากรไดรับ

การพัฒนา 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเขารับการอบรมสูง

กวาเปาหมายท่ีกําหนดและมีแนวโนม

สูงข้ึน 

1. ทําแผนพัฒนาบุคลากรและการ

กําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรสายวิชาการใหสอดคลอง

แผนพัฒนาสาขา 

2. การนําผลการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนมาใชในการปฏิบัติงาน 

C.11 ขอมูล

ปอนกลับจากผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ขอมูลสวนปอนกลับจากผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมในภาพรวมอยูในระดับดี

มากท่ีสุด (จากการสัมภาษณ) 

1. การกําหนดคาเปาหมายใหทาทายยิ่งข้ึน  

2. การวิเคราะหขอมูลปอนกลับใหสะทอน

ความตองการ/ความคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสีย (จากการสัมภาษณ) 

3. การเพ่ิมพูนทักษะกดานทคโนโลยี

สารสนเทศและดานภาษาตางประเทศ

แกนักศึกษา (จากการสัมภาษณ) 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.12 การบริการ

วิชาการแกสังคม

ของคณะและ

สถาบัน 

ความตอเนื่องของโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม 

1. การกําหนดแผนการบริการวิชาการแก

สังคม 

2. การมุงเนนศาสตรทางดานเศรษฐศาสตร

ใหโดดเดน  

C.13 การสงเสริม

และสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมการ

บริการวิชาการแกสังคมกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัตน

ธรรมท่ีเก่ียวของกับทางดานเศรษฐศาสตร 

 

ตัวบงชี้เลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

S.1  

จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตอหัว

ของบุคลากรสูงกวาเกณฑ  

1. การกําหนดคาเปาหมายจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยตอหัวของบุคลากรสาย

วิชาการใหทาทายมากยิ่งข้ึน  

2. การจัดทําแผนวิจัยของสาขาวิชาและระบบ

ฐานขอมูลการวิจัยของคณาจารยระดับ

บุคคลเพ่ือนํามาสูการพัฒนาการบริหาร

จัดการดานวิจัยของสาขาวิชา 

S.2  

อัตราการอบรม

บุคลากรใหม (สาย

วิชาการ) 

การศึกษาทางไกล 

อาจารยใหมไดรับการอบรมครบ

ตามทักษะท่ีจําเปน 

การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการอบรมเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะในดานตางๆ ของอาจารย

ใหม เชน ดานการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลดานการผลิตชุดวิชา ดานการวิจัย 

เปนตน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาตนเอง

และงานของสาขาวิชา 

S.3  

นวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกลท่ี

เหมาะสม 

การใชสื่อสังคมออนไลนมา

สนับสนุนการใหคําปรึกษาเพ่ือให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

 

การจัดทําคูมือสําหรับคณาจารยและนกัศึกษา

เพ่ือรับรูชองทางการสื่อสารและใชประโยชน

รวมกัน 
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ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธของสาขาวิชาเพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับบริบท

และสภาวการณ 

2. ทบทวนลักษณะการใหบริการของสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนการหา

รายได จะเปนขอมูลท่ีสามารถสะทอนศักยภาพของบุคลากรของสาขาวิชา 

 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

1. การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูบริหาร 

2. การมีผูบริหารระดับสูง เชน รองอธิการบดีท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา

โดยตรงและตอเนื่อง 

 

ผูจัดทํารายงาน  

          รองศาสตราจารย ดร.จินดา ขลิบทอง 

          รองศาสตราจารย ดร.วัลภา สบายยิ่ง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา 

 

วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
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