
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557



รศ.ดร.พศิมัย  จารุจติตพิันธ์ ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมใจ พุทธาพทิกัษ์ผล กรรมการ

รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

นางอาภรณ์ กจิมะโน ผู้ประสานงาน

นางสาวเสาวภา อ้นสวน ผู้ประสานงาน



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการจัดทาํแผนกลยุทธ์โดยเปิดโอกาสให้

คณาจารย์ และบุคลากรได้มีส่วนร่วม

1. จัดระบบและกลไกให้คณาจารย์และ

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทาํ

แผนกลยุทธ์ได้มากขึน้

2. ควรทาํการวิเคราะห์ SWOT เพื่อนํา

ข้อมูลมาใช้ในการPositioning 
และปรับกลยุทธ์ในการพฒันา

สาขาวิชา



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.มีระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนการ

สอนโดยใช้ส่ือผสม ทัง้แบบเผชิญหน้าและอี

เลิร์นน่ิง

2.อาจารย์มีช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษาที่

หลากหลาย มีการใช้ส่ืออีเล็คทรอนิกส์ที่

ทนัสมัย เช่น line email และโทรศัพท์

1. พฒันาส่ือการเรียนการสอนที่

หลากหลายให้มากขึน้



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1.การเพิ่มอัตราการตีพมิพ์/เผยแพร่ของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยเฉพาะในแผน 

ข

2. ผู้สาํเร็จการศึกษาทัง้ระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทมีจาํนวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ

จาํนวนนักศึกษา

1. กาํหนดให้นักศึกษาทาํบทความ

วิชาการในรูปแบบที่สามารถตีพมิพ์ได้

พร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระที่ใช้สอบปกป้อง

2. เพิ่มการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาใน

ระบบการศึกษาทางไกล



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.มีคณาจารย์จํานวนมากท่ีทําวิจยั

2.มีเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่

จํานวนอาจารย์และนกัวิจยัประจํา ในจํานวนท่ีสงู

มาก

ควรวางแผนการวิจยัเพ่ือให้มีงานวิจยัอยา่ง

ตอ่เน่ือง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1.การตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัย

2.การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

3. การเพิ่มผลงานวิชาการให้ได้รับการ

รับรองคุณภาพ

1.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาทัส้าม

ประเดน็

2. ควรปรับและพฒันาระบบและกลไก

ของสาขาวิชาฯ ให้สามารถสนับสนุนการ

ตีพมิพ์เผยแพร่บทความจากงานวิจัยใน

วารสารและการประชุมสัมมนาวิชาการที่มี 

peer review 
3. ควรเพิ่มสัดส่วนในการทาํวิจัยที่

สามารถนําไปประยุกต์ใช้

4. ควรวางแผนให้มีการผลิตและเผยแพร่

ผลงานวิชาการของสาขาวิชาฯ(บทความ

วิชาการ ตาํรา หนังสือ) พร้อมทัง้จัดให้มี

ระบบประเมินคุณภาพของผลงานดังกล่าว



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1.การบูรณาการงานวิจัยและการบริการ

วิชาการสังคมกับการเรียนการสอน

1.ควรส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและ

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนเพิ่มขึน้ ทัง้ในระดับปริญญา

ตรี  และระดับบัณฑติศึกษา อย่างต่อเน่ือง



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. กรรมการประจาํสาขาวิชาไม่มีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด

ไว้ล่วงหน้า

2. การจัดการความรู้ในแต่ละขัน้ตอนยังไม่มี

ความสอดคล้องและไม่ครอบคลุม

ประเดน็ความรู้ที่จะนําไปใช้ในด้านการ

ผลิตบัณฑติและการวิจัย

(ไม่มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้    

ตามประเดน็ความรู้ที่กาํหนด และไม่มีการ   

จัดทาํองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง

เพื่อนํามาปรับใช้ในการปฎิบัติงานจริง)

1. คณะกรรมการประจาํสาขาควร

ดาํเนินการประเมินตนเองเป็นประจาํ

ทุกปีการศึกษา

2. สาขาวิชาควรทาํความเข้าใจเก่ียวกับ

ขัน้ตอนของการจัดการความรู้และ

ดาํเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่

กาํหนดทัง้ในด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยให้ครอบคลุมทุกขัน้ตอน



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง



จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีแนวปฎบิตัทิี่ดีด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีการตรวจเพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนรับการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในและมีการกาํหนดให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงใน

เป็นวาระประจาํของการประชุม

คณะกรรมการประจาํสาขาวิชา พร้อมทัง้

เวียนแจ้งแนวปฏบิตัทิี่ดีดังกล่าวให้

สาขาวิชาอ่ืนได้รับทราบเพื่อนําไปใช้

ประโยชน์

1.ควรกาํหนดให้มีระบบและกลไกเพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิประสิทธิผลในส่วน

ของผลผลิต/ผลลัพธ์ทัง้ในด้านการผลิต

บณัฑติ (การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษา) และด้านการวิจัย (การเผยแพร่

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยของอาจารย์)

2. ควรทาํการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของการ

บริหารงานที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากการกาํหนดให้

การประกันคุณภาพเป็นวาระประจาํในการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํสาขาวิชา 



จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ขาดการกาํหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเตมิตาม

อัตลักษณ์ของสาขาวิชา

2. ไม่มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษากับ

หน่วยงานอ่ืน

1. ควรกาํหนดตัวบ่งชีเ้พิ่มเตมิตาม

อัตลักษณ์ของสาขาวิชาโดยสอดคล้อง

กับลักษณะ/ธรรมชาต ิกลยุทธ์และ

การดาํเนินงานของสาขาวิชา อาท ิ

การพจิารณาจากร้อยละของการส่งงาน

ตรงเวลาของนักศึกษา

2. สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

และทาํวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน 

เก่ียวกับแนวปฎบิตัทิี่ดีและประสิทธิผล

และประสิทธิภาพที่เกดิขึน้โดยร่วมมือ

กับสาขาวิชาอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย

และคณะต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย



1.ควร positioning ว่า สาขาวชิาควรมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และ

วสัิยทัศน์อย่างไร

โดยการสาํรวจข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาท ิการสาํรวจคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของ

บัณฑติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ การจัดการศกึษาของสถาบัณ

อุดมศกึษาอ่ืน ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการกาํหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ระบบและ

กลไกลในการพัฒนาคุณภาพการดาํเนินงานของแต่ละพันธกจิ

2. ควรกาํหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาสาขาวชิาให้มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

และมีบรรลุวสัิยทัศน์

3. ควรจัดให้มีระบบและกลไกลที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจัิยของนักศกึษา 

อาท ิการกาํหนดให้นักศกึษาเขียนบทความส่งในการสอบ5บท และการประเมนิ

คุณภาพบทความของนักศกึษา



4. ควรกาํหนดนโยบาย จัดทาํแผนกลยุทธ์ และจัดให้มีระบบและกล

ไกลในการสนับสนุนและจูงใจที่เป็นรูปธรรมในการทาํ การเผยแพร่

และการประเมินคุณภาพงานวิจยั/ผลงานวิชาการ รวมทัง้การใช้

ประโยชน์ของงานวิจัยของอาจารย์ เช่นการให้รางวัลแก่ผู้ที่เผยแพร่

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ทัง้ในลักษณะที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ

5. การกาํหนดนโยบายและจัดทาํแผนกลยุทธ์และจดัให้มีระบบและ

กลไกลในการจัดทาํโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในลักษณะบูรณา

การกับการเรียนการสอนและการวจิยัปีการศึกษาละ1โครงการ 1วิจัย 

ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสาชาวิชา หน่วยงานภายนอก

และชุมชนได้มีส่วนร่วม
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