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รายงานผลการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ระหวางวันท่ี 

8-9 พฤศจิกายน 2559  โดย  

          1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก 

          2. รองศาสตราจารย สํารวย กมลายุตต 

          3. รองศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา 

รายงานผลการประเมินระดับคณะ/สถาบัน นี้ตั้งอยูบนขอมูลท่ีหลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึง เอกสาร

การประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินงาน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

ประกอบดวยคณาจารย นิสิตนักศึกษา ศิษยเกา และ ผูใชบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนว

ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ดวยโครงราง

องคกร ตัวบงชี้หลัก 13 ขอ และตัวบงชี้เลือก 3 ขอ โดยผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน จุดแข็ง และเรื่อง

ท่ีสามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.1 ลักษณะของ

องคกร 

- ผูบริหารสาขาวิชามีวิสัยทัศนท่ีจะ

บริหารนําพาหลักสูตรท่ีมีความแกรงทาง

วิชาการไปสูการประยุกตท่ีเขาถึงผูเรียน

ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของสังคมไดตรงตามเปาหมาย 

  

- สาขาวิชาไมมีการตั้งเอกลักษณ/อัต

ลักษณ 

- ใหกําหนดความหมายของการผลิต

บัณฑิตไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ 

- ระบุขอบเขตและทิศทางของการพัฒนา

องคกรในวัตถุประสงคขอท่ี 5  
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โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.2 สภาวการณของ

องคกร 

-  - การกําหนดคูเทียบจะทําใหสาขาวิชา

มองเห็นเปาหมายในการพัฒนาหลักสูตร

และการดําเนินงานไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

- พัฒนาระบบการสอนทางไกลท่ีสามารถ

นําไปสูการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือ

สรางรายไดในอนาคต  โดยบูรณาการกับ

ศาสตรท่ีเก่ียวของ 

- ประเด็นความทาทายเชิงกลยุทธควรเพ่ิม

ประเด็น “การเพ่ิมจํานวนผูเรียนใหมาก

ข้ึน 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.1 การรับและการ

สําเร็จการศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา 

  - สาขาวิชาฯมีการกําหนดคาเปาหมายและ

เปรียบเทียบกับคาจริงแตยังขาดการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานวา นักศึกษาท่ี

ลดลงเนื่องจากปจจัย/สาเหตุใด และควร

กําหนดแผน/ทิศทางในการแกปญหา/

สาเหตุท่ีมาจากผลการวิเคราะห 

-  การวิเคราะหผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 

ป โดยเปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด 

จะทําใหสาขาวิชาเห็นแนวโนมของนักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียน การคงอยูและการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงจะทําให

สาขาวิชาสามารถกําหนดกลยุทธในการ

ประชาสัมพันธเพ่ือรับสมัครนักศึกษา และ

สามารถกําหนดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ี

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมอัตราการคงอยูและอัตรา

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

- ไมพบการดําเนินการสนับสนุนใหการคงอยู

และการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.2 การไดงานทําของ

บัณฑิต หรือการใช

ประโยชนในการ

ประกอบวิชาชีพ 

 - สาขาวิชาฯควรดําเนินการสํารวจเองท้ังใน

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยกําหนดคาเปาหมายการนําความรูไปใช

ประโยชนเพ่ือจะไดนําผลวิเคราะหมา

เปรียบเทียบหาแนวทางการพัฒนาตอไป ให

ครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ควร

ออกแบบเครื่องมือท่ีวัดประเด็นท่ีตองการให

ครบทุกประเด็นคือ ประโยชนในการทํางาน

ซ่ึงเปนประโยชนทางตรง ประโยชนใน

ชีวิตประจําวันชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตซ่ึงเปน

ประโยชนทางออม 

C.3 คุณภาพบัณฑิต   - ปจจุบันผลท่ีไดเปนการประเมินในภาพรวม

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดสาขาวิชาฯ ควรระบุอัตลักษณ/

คุณลักษณะของบัณฑิตใหชัดเจน และ

ดําเนินการสํารวจเอง โดยตั้งเปาหมายไว

กอน จากนั้นจึงนําผลวิจัยท่ีไดมาวิเคราะห

เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนให

บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรตองการและยังไดคําตอบตรง

ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดดวย 

C.4 ผลงานของผูเรียน   - สาขาวิชาฯตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน

เก่ียวกับการเผยแพรผลงานของผูเรียน

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ

ควรแนะนําและโนมนาว(แกมบังคับ/ขอรอง) 

ใหนักศึกษาแผน ข นําเสนอเผยแพร

งานคนควาอิสระโดยอาจารยท่ีปรึกษาคอย

สนับสนุนชวยเหลือใหคําปรึกษาในดานการ

เขียนบทความเผยแพร 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.5 คุณสมบัติของ

อาจารย 

- อาจารยมีการผลิตสื่อการเรียน

การสอนท้ังในรูปแบบ LOM   

e-Learning และ e-Tutorial 

- การอธิบายผลการดําเนินงานยังไมสะทอน

คุณสมบัติของอาจารยตามคําอธิบายท่ีระบุ

ในตัวบงชี้อยางครบถวน ชัดเจน เนื่องจากมี

การดําเนินการอยูแลว 

- ไมปรากฏคา FTE 

C.6 ผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

  - กําหนดเปาหมาย กําหนดแผนการทําผลงาน

ของคณาจารย 

- ขาดการวิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับ

เปาหมาย 

- งานวิชาการและงานวิจัยยังมีการดําเนินการ

กระจุกตัวในคณาจารยบางกลุม    

C.7 การกํากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

- สาขาวิชาฯมีคณาจารยท่ีมี

คุณสมบัติและมีผลงานวิชาการท่ี

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด และ

คอนขางสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

- สาขาวิชาฯ ควรกําหนดเปาหมายใน

มาตรฐานกํากับแตละขอสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา และนํารายละเอียดการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหเปรียบเทียบ

กับเปาหมาย จะทําใหทราบผลการ

ดําเนินงานวาเปนไปในทิศทางท่ีกําหนด

หรือไม 

C.8 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

-  -  

C 8.1 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีของ

กรรมการประจําคณะ/

สภามหาวิทยาลัย 

  - การเขียนอธิบายผลการบริหารงานของ

ประธานกรรมการ/กรรมการประจํา

สาขาวิชาใหมีรายละเอียดตามคําอธิบายใน

ตัวบงชี้จะทําใหมองเห็นการการปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีชัดเจนข้ึน  C.8.2 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีผูบริหาร

คณะ/ผูบริหารสถาบัน 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.9 ผลการบริหารและ

จัดการของผูบริหาร

คณะ/สถาบัน 

  - สาขาวิชาไมมีแผนกลยุทธทางการเงิน 

- ไมมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร 

C.10 บุคลากรไดรับ

การพัฒนา 

- มีการสนับสนุนใหบุคลากรรุนใหม

ไดทําหนาท่ีบริหารและเรียนรู

งานของสาขาวิชา 

- ไมพบแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีบุคลากรทุก

คนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ 

- ไมมีกระบวนการประเมินผลการพัฒนา

ตนเองและการนําผลไปใชประโยชนท่ีชัดเจน 

- ควรมีมาตรการสนบัสนุน/สงเสริมการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือรองรับการ

เกษียณอายุราชการของอาจารย 

C.11 ขอมูลปอนกลับ

จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

  - ขอมูลปอนกลับแสดงไมครบทุกกลุม 

- ขาดการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

C.12 การบริการ

วิชาการแกสังคมของ

คณะและสถาบัน 

- มีการนําผลการวิจัยไปใชใน

การบูรณาการในการบริการ

สังคมสูเปาหมาย  

- นํากิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบ  

e-learning ไปบูรณาการกับการเรียนการ

สอนกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

C.13 การสงเสริม

สนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  - การมีเปาหมายการสงเสรมิศิลปะและ

วัฒนธรรมแบบมีสวนรวมทุกภาคสวนและ

เนนบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

ตามศาสตรของสาขาวิชาจะสะทอนใหเห็น

คุณคาของกิจกรรมท่ีสนับสนุน 
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ตัวบงช้ีเลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

S.1 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

- ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจาก

แหลงทุนท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานวิจัยภายใตศาสตรของ

ตนเองท่ีตอบสนองความตองการ

ของสังคม 

-  

S.2 อัตราการอบรม

บุคลากรใหม (สาย

วิชาการ) ดาน

การศึกษาทางไกล 

  - มีการดําเนินการในเบื้องตนโดยเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด แตสาขาวิชาฯไมไดมี

การกําหนดแผนหรือวางระบบสําหรับการ

อบรมบุคลากรใหมโยสาขาวิชาฯ เปน

ผูดําเนินการ ซ่ึงหากสาขาวิชาฯสามารถ

กําหนดเปนแผนงานคราวๆ และนําผลการ

ดําเนินการมาวิเคราะหเปรียบเทียบจะชวย

ใหเกิดระบบและทราบทิศทางวาเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดหรือไม 

- การมีระบบการประเมินผลจากการอบรม

เพ่ือใหอาจารยใหมสามารถพัฒนาตนเองให

สามารถปฏิบัติงานในระบบการเรียนการ

สอนทางไกล 

S.3 นวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกลท่ี

เหมาะสม 

  - การจัดทํา e-learning สําหรับชุดวิชาท่ีมี

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับการคํานวณ เชน  

ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณฯ  
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ขอเสนอแนะในภาพรวม 

- สาขาวิชาควรมีการตั้งเอกลักษณ/อัตลักษณ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีเนนการผลิตบัณฑิตไปสูสังคมอยางมี

คุณภาพ 

- ควรกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้และมีการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายท่ี

กําหนด 

- การเขียนผลการดําเนินงานของสาขาวิชาควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป เพ่ือจะไดเห็น

แนวโนมของการดําเนินงานของสาขาวิชา 

- การเขียนผลการดําเนินงานควรเขียนใหตอบประเด็นของแตละตัวบงชี้ใหครบถวน 

 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยควรดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของหลักสูตรแตละหลักสูตร เพ่ือใหสาขาวิชาสามารถ

นําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนของสาขาวิชา รวมท้ังการบริหารจัดการของ

ผูบริหารสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- มหาวิทยาลัยควรมีระบบการคํานวณ FTE ท่ีเหมาะสม 

  

 ผูจัดทํารายงาน  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก 

          2. รองศาสตราจารย สํารวย กมลายุตต 

                    3. รองศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559   
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สรุปคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ     

ตัวบงช้ีท่ี ช่ือตัวบงช้ี คะแนน 

C1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 2.00 

C2 การไดงานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 2.00 

C3 คุณภาพบัณฑิต 2.00 

C4 ผลงานของผูเรียน 2.00 

C5 คุณสมบัติของอาจารย 2.00 

C6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 2.00 

C7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 3.00 

C8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 3.00 

C8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน 3.00 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 3.00 

C10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 2.00 

C11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 

C12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 3.00 

C13 การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 2.00 

S1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 3.00 

S2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล 2.00 

S3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลท่ีเหมาะสม 2.00 

C8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของกรรมการประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 

C8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีผูบริหารคณะ/ผูบริหารสถาบัน 
 

C9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 
 

 
  

 
 


