
รายงานผลการประเมินระดับคณะ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหวางวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2561 โดย  

1. รองศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสมันต จงเจริญ 

3. รองศาสตราจารย ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษผล 

รายงานผลการประเมินระดับคณะ/สถาบัน นี้ตั้งอยูบนขอมูลท่ีหลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึง เอกสารการ

ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานท่ีดําเนินงาน และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

ประกอบดวยคณาจารย นิสิตนักศึกษา ศิษยเกา และ ผูใชบัณฑิต 

 

การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับ

คณะ/สถาบัน ดวยตัวบงชี้หลัก 13 ขอ และ ตัวบงชี้เลือก3 ขอ ซ่ึงประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผล

การประเมินตามตัวบงชี้หลักและตัวบงชี้เลือก 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 3 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3 3 

C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 3 3 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 3 3 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผูบริหารคณะ/สถาบัน 3 3 

C.10 บุคลากรไดรับการพัฒนา 3 3 

C.11 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2 2 

C. 12 การบริการวิชาการแกสังคมของคณะและสถาบัน  3 3 

C. 13 การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  3 3 
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ตัวบงช้ีเลือก 
สาขา 

ประเมิน 

กก 

ประเมิน 

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 3 3 

S.2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม )สายวิชาการ(  ดานการศึกษาทางไกล 3 3 

S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลท่ีเหมาะสม 3 2 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการ

ประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ดวยโครงรางองคกร ตัว

บงชี้หลัก 13 ขอ และ ตัวบงชี้เลือก 3 ขอ โดยผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน และ จุดแข็ง และ เรื่องท่ี

สามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

 

โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.1 ลักษณะของ

องคกร 

 

 

เปนหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอน

ทางดานเศรษฐศาสตรดวยระบบ

การศึกษาทางไกลเพียงแหงเดียวของ

ประเทศไทย 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะสั้น

และระยะยาวของสาขาวิชาท่ี

สอดคลองกับแนวทางปฏิรูปของ

มหาวิทยาลัย 

2. ความสอดคลองระหวางแผน พัฒนา

บุคลากรและแผนกลยุทธ 
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โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.2 สภาวการณ

ขององคกร 

 

 

 

 

• เศรษฐศาสตรเปนศาสตรท่ีสามารถ

นําไปประยุกตใชไดในการทํางาน

หลากหลายกลุมวิชาชีพ (เชน การ

ประเมินโครงการ) จึงดึงดูดกลุมผูเรียน

ท่ีหลากหลาย 

 

1.การสอบถามความตองการและความ

คาดหวังของบุคลากรในสาขาวิชาท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน จะทําให

สาขาวิชาสามารถกําหนดกลยุทธหรือ

ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการ

มีสวนรวม และนําไปสูการบรรลุพันธกิจ

ของสาขาวิชา 

2.การกําหนดคาเปาหมายเชิงปริมาณ

ในรูปของ รอยละ และ /หร  ือกําหนดคา

เปาหมายเชิงคุณภาพ ของตัวบงชี้บาง

ตัว จะทําใหการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานชัดเจนมากข้ึน และสามารถ

นําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานของ

สาขาวิชาตอไป 

3.การวิเคราะหกลุมผูเรียนโดยจําแนก

ตามผูเรียนแตละประเภท เชน ผูเรียน

สัมฤทธิบัตรทางดานเศรษฐศาสตร 

ผูเรียนปริญญาตรีใบท่ี 2 หรือ กลุมท่ี

ตองการวุฒิปริญญาตรี เพ่ือนํามาใช

ประโยชนในการพัฒนาหลักสูตร และ

การใหบริการท่ีสามารถแขงขันไดกับ

มหาวิทยาลัยปดท่ีเริ่มเปดอบรมระยะ

สัน้แบบ non-degree ตามความ

ตองการของผูเรียนหลายชวงวัย 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.1 การรับและการ

สําเร็จการศึกษา

ของนิสิตนักศึกษา 

• หลักสูตรยังคงดึงดูดกลุมผูเรียนได

ดี สังเกตจากจํานวนนักศึกษาใหมท่ี

คอนขางคงท่ีในภาวะการณท่ีจํานวน

นักศึกษาใหมลดลงทุกหลักสูตร 

 

1. การจําแนกกลุมของนักศึกษาท่ีรับเขา 
(คุณวุฒิ วัย อาชีพ และจุดมุงหมายในการ

เรียน) เพ่ือติดตามและวิเคราะหสาเหตุ

ของการลาออกกลางคัน และไมสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. การแสดงผลการดําเนินงานของ

การรับการคงอยูและการสําเร็จการศึกษา

ในรูปของรอยละ และเปรียบเทียบกับผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือ 

การกําหนดคาเปาหมายจากผลการ

ดําเนินการท่ีผานมาอยางนอย 3 ป จะทํา

ใหสาขาวิชาสามารถวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานชัดเจนมากข้ึน 

3. การกําหนดมาตรการชวยเหลือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในชุดวิชาท่ีทํา

ความเขาใจดวยตนเองยาก 

C.2 การไดงานทํา

ของบัณฑิต หรือ

การใชประโยชนใน

การประกอบ

วิชาชีพ 

บัณฑิตนําความรูไปใชประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ และการสราง

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการ

งาน (จากการสัมภาษณ) 

 

การสํารวจการใชประโยชนในการการ

ประกอบวิชาชีพและในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

สอดคลองกับบริบทของผูเรียนแตละ

กลุม เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 

C.3 คุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติและของมหาวิทยาลัย  

1. การเพ่ิมจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

เพ่ือใหผลการวิเคราะหสามารถ

นําไปใชประโยชนไดมากข้ึน 

2. สาขาวิชาดําเนินการสํารวจคุณภาพ

บัณฑิตในบางประเด็นท่ีสําคัญเพ่ิมเติม 

C.4 ผลงานของ

ผูเรียน 

 1. ระบบและกลไกท่ีทําใหนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีสามารถสรางผลงานได 

2. กลไกในการสงเสริมใหนักศึกษา

ระดับปริญญาโท แผน ข เผยแพร

ผลงาน 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.5 คุณสมบัติของ

อาจารย 

คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก และดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

การกําหนดแผนพัฒนาคณาจารยใหมี

สมรรถนะสอดคลองกับภารกิจของ

สาขาวิชาเพ่ือทดแทนอาจารยท่ี

เกษียณอายุราชการในอนาคตอันใกล 

C.6 ผลงานวิชาการ

ของอาจารยประจาํ

และนักวิจัย 

มีอาจารยท่ีมีเครือขายและ

ความสามารถในการรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากหนวยงานภายนอกและ

มหาวิทยาลัย 

 

C.7 การกํากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

มีระบบและกลไกในการกํากับ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

C.8 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาท่ีของ

กรรมการสาขา 

และประธาน

กรรมการประจํา

สาขา 

ผูบริหารไดรับการประเมินจาก

คณาจารยในระดับดี 

 

การนําผลการประเมินบทบาทและหนาท่ี

ของประธาน และกรรมการประจํา

สาขาวิชา มากําหนดเปาหมายและทิศ

ทางการบริหารงานของสาขาวิชา 

 

C.9 ผลการบริหาร

และจัดการของ

ผูบริหารคณะ/

สถาบัน 

 การปรับปรุงการวิเคราะหคาใชจาย

หลักสูตรตอหัวนักศึกษาใหสะทอนความ

เปนจริง เพ่ือใหสามารถนําไปใชได 

C.10 บุคลากรไดรับ

การพัฒนา 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเขารับการอบรมสูง

กวาเปาหมายท่ีกําหนดและมีแนวโนม

สูงข้ึน 

1. การกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายวิชาการใหทา

ทายยิ่งข้ึน  

2. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายบุคคล จะทําใหสาขาวิชาสามารถ

นํามาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให

ตรงกับความตองการได 
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ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.11 ขอมูล

ปอนกลับจากผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ขอมูลสวนปอนกลับจากผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมในภาพรวมอยูในระดับดี

มากท่ีสุด (จากการสัมภาษณ) 

1. การกําหนดคาเปาหมายใหทาทาย

ยิ่งข้ึน  

2. การปรับปรุงตัวชี้วัดใหสามารถสะทอน

ความตองการ/ความคาดหวังของ

บุคลากรในสาขาวิชาท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

3. การพัฒนาเอกสารการสอนในชุดวิชา

ตาง ๆ ใหทันสมัย และมีเนื้อหา

หลากหลาย สามารถตอบสนองกลุม

ผูเรียนท่ีมีความตองการแตกตางกัน 

(จากการสัมภาษณ) 

C.12 การบริการ

วิชาการแกสังคม

ของคณะและ

สถาบัน 

มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม

การบริการวิชาการแกสังคมกับการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึง

สะทอนเอกลักษณของสาขาวิชาไดดี 

การกําหนดแผนการบริการวิชาการแก

สังคม/การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ีชัดเจน และการกําหนดตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ จะทําใหสามารถวัดผลลัพธท่ีเกิด

ข้ึนกับชุมชน สังคม ไดอยางเปนรูปธรรม C.13 การสงเสริม

และสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้เลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

S.1  

จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตอหัว

ของบุคลากรสูงกวาเกณฑ  

1. การกําหนดคาเปาหมายจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยตอหัวของบุคลากรสาย

วิชาการใหทาทายมากยิ่งข้ึน  

2. การจัดทําแผนวิจัยของสาขาวิชาและ

ระบบฐานขอมูลการวิจัยของคณาจารย

ระดับบุคคลเพ่ือนํามาสูการพัฒนาการ

บริหารจัดการดานวิจัยของสาขาวิชา 
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ตัวบงชี้เลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

S.2  

อัตราการอบรม

บุคลากรใหม (สาย

สนับสนุน) 

การศึกษาทางไกล 

 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการอบรม

เพ่ิมพูนความรูและทักษะในดานตางๆ ของ

อาจารยใหม เชน ดานการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลดานการผลิตชุดวิชา ดานการ

วิจัย เปนตน เพ่ือประโยชนในการพัฒนา

ตนเองและงานของสาขาวิชา 

S.3  

นวัตกรรมหรือ

สื่อการศึกษาทางไกล

ท่ีเหมาะสม 

มีการจัดทําคูมือการใชงาน

โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติ 

gretl (ฟรีแวร) เพ่ือเปนทางเลือก

ใหผูเรียนใชในการวิเคราะหขอมูล

โดยไมตองพ่ึงพาโปรแกรมลิขสิทธิ์ 

 

1. การพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลท่ีชวยให

ผูเรียนกับผูสอนมีปฏิสัมพันธมากข้ึน

โดยเฉพาะชุดวิชาท่ีมีเนื้อหาเขาใจยาก 

รวมท้ังพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกลใน

รูปแบบแพลตฟอรมอ่ืนๆ 

2. การประเมินสื่อการศึกษาทางไกลเพ่ือนํา

ผลการประเมินมากําหนดเปาหมายและ

ทิศทางการพัฒนาสื่อการสอนท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตามปจจัย/สาเหตุ ท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนินงานอยางแทจริง 

เพ่ือใชในการปรับปรุง/พัฒนางาน 

2. ควรแยกผลงานวิชาการของอาจารยออกจากผลงานผูเรียนในตัวบงชี้ C4 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

1. จากการสัมภาษณ มีนักศึกษาท่ีแจงวาการติดตอกับมหาวิทยาลัยทางโทรศัพท ไมไดรับความสะดวก 

ติดตอยาก กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองติดตอกับสาขาวิชา ซ่ึงไมมีขอมูลนักศึกษาจึงตองใชเวลา

กวาจะไดคําตอบ 

2. นักศึกษามีปญหาในการเขาถึงขอมูลตางๆ จากหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ตองเขาไปหลายชั้น 

บางครั้งไมพบคําตอบ 

3. การกําหนดแนวทางการคํานวณภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในระบบการศึกษาทางไกล 

4. ระบบการวิเคราะหคาใชจายหลักสูตรตอหัวนักศึกษาของแตละหลักสูตรท่ีสามารถสะทอนความเปน

จริง สาขาวิชาสามารถนําไปใชประโยชนได 

5. ความถูกตองและเปนปจจุบันของฐานขอมูลกลางของตัวบงชี้ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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6. มหาวิทยาลัยควรใหสาขาวิชามีสวนรวมในการกําหนดประเด็นในแบบสอบถามท่ีหนวยงานสนับสนุน

ใชในการเก็บขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามความตองการของสาขาวิชาและสอดคลองกับเกณฑการ

ประกันคุณภาพ 

7. การมีผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงและตอเนื่อง 

 

ผูจัดทํารายงาน  

1. รองศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสมันต จงเจริญ 

3. รองศาสตราจารย ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษผล 

 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
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