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รายงานผลการประเมินระดับสาขาวิชา ตั้งอยูบนขอมูลท่ีสาขาวิชาไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ี

ดําเนินงาน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับสาขาวิชา ดวย

ตัวบงชี้หลัก 14 ขอ และตัวบงชี้เลือก 6 ขอ ซ่ึงประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ (ยกเวน ตัวบงชี้หลัก C.9 มีการรายงานผลเปนรอยละของจํานวนหลักสูตรท่ีผานเกณฑ

องคประกอบท่ี 1) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับสาขาวิชา ดวย

โครงรางองคกร ตัวบงชี้หลัก 14 ขอ และตัวบงชี้เลือก 6 ขอ โดยผลการดําเนินงานของสาขาวิชา จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

โครงรางองคกร Strengths  จุดแข็ง Areas for Improvement  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.1 ลักษณะขององคกร   - รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการสูง  - เพ่ิมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

P.2 สภาวการณขององคกร  - 

  

  

 - ควรวิเคราะหสภาวะขององคกรใหเห็นประเด็นความเสี่ยง เชน 

การแขงขัน อัตรากําลัง 

- แผนอัตรากําลังในระยะยาวเพ่ือรองรับการและทดแทนอาจารยท่ี

จะเกษียณอายุราชการ  

  



ตัวบงชี้หลัก Strengths  จุดแข็ง Areas for Improvement เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

ตัวบงชี้ท่ี C1 

อัตราการสําเร็จของนิสิต

นักศึกษา (Success Rate) 

 - 

  

  

 - เสนอมหาวิทยาลยัในการปรับปรุง/จัดทําระบบฐานขอมูล 

เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหตามรายหลักสูตร เชน จํานวน

นักศึกษาท่ีจบการภายในชวงเวลาตางๆ เชน 4, 4-8, 8-12 ป 

รวมท้ังวิเคราะหสาเหตุท่ี นศ. แตละระดับไมจบตามเกณฑ

มาตรฐาน เพ่ือนํามาใชในการใหการชวยเหลือ นศ. ในดานตางๆ 

ตัวบงชี้ท่ี C2     

 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ท่ีนําาความรูไปประยุกตใชใน

หนาท่ีการงาน และ/หรือ

ชีวิตประจําวัน 

  - จากการสัมภาษณบัณฑิต ไดนําความรูไปใชในหนาท่ีการ

งาน แมไมใชนักเศรษฐศาสตร 

  

 - รวบรวมขอมูลการนําความรูไปประยุกตฯ เพ่ือนําไปพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองของตลาด/สังคม 

- ควรดําเนินการในระดับหลักสูตร เพ่ือใหทราบวาความรูท่ีนําไป

ประยุกตฯ สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs) อยางไร  

ตัวบงชี้ท่ี C3     

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 -  - รวบรวมขอมูลรายหลักสูตรอยางนอย 3 ป เพ่ือ 

พิจารณาแนวโนมการดําเนินงาน 

- ควรอธิบายถึงการนําผลท่ีไดจากการสํารวจไปใชประโยชน

อยางไร  

ตัวบงชี้ท่ี C4     

ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน

ตีพิมพเผยแพร 

 -  - สงเสริมการตีพิมพเผยแพรเพ่ือใหมีคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึนตามเกณฑ

สกอ. 

ตัวบงชี้ท่ี C5     

อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

 - อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละ 53.33  - ควรมีมาตรการผลักดันใหอาจารยท่ียังไมมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี C6     

อาจารยประจําคณะท่ีดํารง

 - อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 80  - ควรมีมาตรการผลักดันใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ี

สูงข้ึน 



ตัวบงชี้หลัก Strengths  จุดแข็ง Areas for Improvement เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี C7     

ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

 - มีผลงานวิจัยในหัวขอท่ีหลากหลาย  - กําหนดภาระงานท่ีเหมาะสมเพ่ือใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมใน

การทําวิจัยใหมากยิ่งข้ึน 

- ผลงานวิชาการของอาจารยประจํามีนอย (ไมรวมทํารวมกับนศ.) 

ควรผลักดันใหอาจารยทําผลงานวิชาการมากข้ึน โดยเฉพาะ

อาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทางวิชาการ หรืออาจารยท่ีตองการขอ

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  

ตัวบงชี้ท่ี C8     

อาจารยไดรับการพัฒนา 

 - มีการจัดสรรงบประมาณในการเสนอผลงานวิชาการ  - ควรจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธ

กิจของสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี C9     

รอยละของหลักสูตรในคณะท่ีผาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตร  - 

ตัวบงชี้ท่ี C10    

บทบาทและหนาท่ีของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย 

 - เนื่องจากสาขาวชิามีบุคลากรสายวิชาการไมมากนัก และ

มีการเปลี่ยนประธานกรรมการประจําสาขาวิชา การเนน

สื่อสาร 2 ทางมากข้ึน โดยพยายามสรางบรรยากาศในการ

ทํางานท่ีเปนมิตรมากข้ึน เชน การประเมินการทดลองการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการพยายามรวบรวมความตองการจาก

คณาจารยในดานตาง ๆ จึงนาจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาวัฒนธรรมในการทํางานรวมกัน 

 - คณะกรรมการประจําสาขาวิชาประเมินตนเอง   

- ควรมีการประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา

สาขาวิชา และประธานกรรมการประจําสาขา 

- ควรเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑใหชัดเจน 

- การแนบเอกสารหลักฐานควรสอดคลองกับเกณฑแตละขอ เชน 

รายงานการประชุมในวาระตางๆ ท่ีสอดคลอง  

ตัวบงชี้ท่ี C11    

บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ

 -  - ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานใหชัดเจน 



ตัวบงชี้หลัก Strengths  จุดแข็ง Areas for Improvement เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

พัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี C12    

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 - นักศึกษาพึงพอใจตอหลักสูตรและการใหคําปรึกษาของ

อาจารย 

 - ควรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกหลักสูตรให

ครอบคลุมท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การบริการ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ 

ตัวบงชี้ท่ี C13    

การบริการวิชาการแกสังคมของ

คณะและสถาบัน 

 - มีโครงการท่ีบูรณาการกับพันธกิจของสาขาวิชา ท้ังใน

ดานการพัฒนาสังคม เชน โครงการอบรมและประเมิน

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรสําหรับผูสอนในโรงเรียน เและ

การพัฒนาการเรียนการสอน นศ คือ โครงการ eLearning 

สําหรับหลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

 - อธิบายความเชื่อมโยงและประเมินผลสําเร็จของการบริการ

วิชาการแกสังคมท่ีมีผลตอเอกลักษณหรือวิสัยทัศนของสาขาวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี C14    

การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 -  - ควรแสดงผลท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสาขาวิชาใหมีความเจริญงอก

งาม เชน การไดรวมการทํากิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทําให

เกิดการทํางานรวมกันท่ีเกิดประโยชน ความสามัคคี ซ่ึงอาจนําไปสู

การสรางวัฒนธรรมองคกร 

  

 

 

 

 



ตัวบงชี้เลือก Strengths  จุดแข็ง Areas for Improvement  เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

ตัวบงชี้ท่ี S1      

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และศิษย

เกา 

  

  

 - ควรดําเนินการในระดับหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี S2      

ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร 

  

  

 - ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในระดับระดับหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี S3      

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 - เงินสนับสนุนงานวิจัยตออาจารยประจําสูงกวา

เกณฑอยางตอเนื่อง 

 - ควรสงเสริมใหคณาจารยมีการทําวิจัยมากข้ึน 

ตัวบงชี้ท่ี S4      

การบริหารของคณะ/สถาบันเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตาม 

พันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

คณะ/สถาบัน 

 - มีการเขียนการรายงานผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน  - มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละ

หลักสูตร 

- ควรมีการประเมินผูบริหารสาขาวิชา โดยอาจารยและบุคลากร

สนับสนุน  

ตัวบงชี้ท่ี S5      

อัตราการอบรมบุคลากรใหม (สาย

วิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล 

   - ควรจัดทําแผนการอบรมบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดาน

การศึกษาทางไกล 

- จัดทําระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหมของสาขาวิชา   

ตัวบงชี้ท่ี S6      

อัตราการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเปนไปตาม Training 

Roadmap 

   - ควรจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยการพัฒนา

ควรสอดคลองกับภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

- กําหนด Training Roadmap สําหรับการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน  

      



สรุปคะแนนการประเมินจากคณะกรรมการฯ 

ตัวบงช้ีท่ี ช่ือตัวบงช้ี คะแนน 

C1 อัตราการสําเร็จของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 2.00 

C2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีนําาความรูไปประยุกตใชในหนาท่ีการงาน และ/หรือชีวิตประจําวัน 2.00 

C3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 2.00 

C4 ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพเผยแพร 2.00 

C5 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 

C6 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 5.00 

C7 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.00 

C8 อาจารยไดรับการพัฒนา 2.00 

C9 รอยละของหลักสูตรในคณะท่ีผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

C10.1 บทบาทและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 3.00 

C10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของคณบดี 3.00 

C11 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา 3.00 

C12 ความพึงพอใจของนักศึกษา 1.00 

C13 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน 3.00 

C14 
การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

 
2.00 



ตัวบงช้ีท่ี ช่ือตัวบงช้ี คะแนน 

S1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และศิษยเกา 1.00 

S2 ความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร 1.00 

S3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 5.00 

S4 การบริหารของคณะ/สถาบันเพ่ือการกากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและเอกลักษณของคณะ/สถาบัน 2.00 

S5 อัตราการอบรมบุคลากรใหม (สายวิชาการ) ดานการศึกษาทางไกล 3.00 

S6 อัตราการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเปนไปตาม Training Roadmap 1.00 

 
  

 
 


