
รายงานผลการประเมินระดับระดับสาขาวิชา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วันท่ีประเมิน 30-31 ตุลาคม 2560  

 รายชื่อผูประเมิน          1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวฒัน จันทึก 

2. รองศาสตราจารย ดร.มณฑิชา พุทซาคํา 

                               3. รองศาสตราจารยสํารวย กมลายุตต 

รายงานผลการประเมินระดับสาขาวิชา ตั้งอยูบนขอมูลท่ีสาขาวิชาไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสาร

การประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสารผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (desktop assessment) และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมินนี้ดําเนินการ

ภายใตการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับสาขาวิชา ดวยตัวบงชี้หลัก 13 

ขอ และตัวบงชี้เลือก 3 ขอ ซ่ึงประเมินดวยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบัน จุด

แข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได เปนดังนี้ 

  

โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.1 ลักษณะ

ขององคกร 

  

  

  

  

  

  

1. สาขาวิชามีการกําหนดวิสัยทัศนและ

พันธกิจท่ีชัดเจน 

2. มีการกําหนดเอกลักษณของสาขาวิชา

และอัตลักษณของบัณฑิตท่ีชัดเจน 

  

  

1. การกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตตอง

สามารถวัดและประเมินได 

2. การสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของ

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดย

การสํารวจแยกตามกลุมของบุคลากรใน

สาขาวิชา จะทําใหสาขาวิชาไดขอมูลตรงท่ี

นําไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ี

ตอบสนองความตองการไดตรงกับบุคลากรแต

ละกลุมและสงผลใหเกิดความผูกพันกับ

สาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน 

3. การกําหนดคาเปาหมายท่ีจะนําไปสูวิสัยทัศน

เอกลักษณของสาขาวิชาและอัตลักษณของ

บัณฑิต 

4. การกําหนดกลุมผูเรียนเปาหมายของแตละ

หลักสูตรอยางชัดเจน  

 



โครงรางองคกร 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

P.2 สภาวการณ

ขององคกร 

  

  

  1. การกําหนดคูเทียบในดานใดก็ตามตอง

สามารถหาขอมูลมาเปรียบเทียบได 

2. การกําหนดปจจัยภายนอกท่ีชัดเจนมากข้ึน 

3. การแสดงผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน

ระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหการ

พัฒนาสื่อไมทันตอการเปลี่ยนแปลง) 

4. การกําหนดเกณฑมาตรวัดท่ีใชในการ

ประเมินตัวบงชี้ 

5. การกําหนดเปาหมาย/ระยะเวลาท่ีตองการ

บรรลุผลใหชัดเจนในวิสัยทัศน เพ่ือใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสาขาวิชา 

6. การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเปาหมายโดยนํา

ปจจัยภายในและภายนอกมารวมวิเคราะหดวย 

  

ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

C.1 การรับและ

การสําเร็จ

การศึกษาของ

นิสิตนักศึกษา 

  1. การกําหนดนโยบายหรือแผนการดําเนินการ 

หรือมาตรการท่ีจะชวยเพ่ิมยอดอัตราการรับเขา

และอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

เพ่ือใหหลักสูตรนําไปใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการ 

2. การกําหนดคาเปาหมายอัตราการสําเร็จ

การศึกษาของสาขาวิชาเองเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความเปนจริง  

3. การกําหนดคาเปาหมายสําเร็จการศึกษาสวน

ทางกับความเปนจริง 

C.2 การไดงานทํา

ของบัณฑิต หรือ

การใชประโยชน

  1. ระบบการประเมินติดตามท่ีเขาถึง

กลุมเปาหมายมากข้ึน  

2. การวิเคราะหและกําหนดมาตรการหรือการ

ดําเนินการท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนใหบัณฑิตได



ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

ในการประกอบ

วิชาชีพ 

งานทําหรือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาไปใช

ประโยชนในดานตาง ๆ 

C.3 คุณภาพ

บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติและตามลักษณะบัณฑิตพึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด

ไว 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ระดับมากทุกดาน 

1. การออกแบบเครื่องมือเพ่ือใหไดผลท่ีแสดงให

เห็นถึงอัตลักษณของบัณฑิตสาขาวิชา (มีวินัย ใฝ

เรียนรูดานเศรษฐศาสตรตลอดชีวิต) 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เพ่ือใหไดแนวโนมของผลการดําเนินงานท่ีดีจะทํา

ใหสาขาสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับอัตลักษณ  

C.4 ผลงานของ

ผูเรียน 

1. มีผลงานของผูเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา 

2. มีการจัดทําสื่อเพ่ือใหความรูและ

สรางความเขาใจเก่ียวกับการทํา

วิทยานิพนธกอนท่ีนักศึกษาจะเริ่ม

ลงมือเขียนขอเสนอโครงการ 

1. สงเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีการทํา

ผลงาน 

2. การกําหนดคาเปาหมายผลงานผูเรียนใหมีการ

พัฒนาสอดรับกับวิสัยทัศน เอกลักษณของ

สาขาวิชาและอัตลักษณของบัณฑิต 

C.5 คุณสมบัติ 

ของอาจารย 

  1. การมีแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาและ

รายบุคคล (IDP) จะทําใหสาขาวิชาพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเอกลักษณ

ของสาขาวิชา 

C.6 ผลงาน

วิชาการของ

อาจารยประจํา

และนักวิจัย 

  1. การกําหนดคาเปาหมายในการทําผลงานทาง

วิชาการท่ีทาทายและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ

เอกลักษณของสาขาวิชา โดยเฉพาะเปาหมายเชิง

คุณภาพท่ีตอบสนองพันธกิจของสาขาวิชา 

C.7 การกํากับ

มาตรฐานหลักสูตร 

1. มีการกํากับหลักสูตรเปนไปตาม

มาตรฐาน 

1. การกําหนดกลไกหรือมาตรการใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอยาง

ตอเนื่อง ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 1. กรรมการประจําสาขา มีการ

ดําเนินงานเปนไปตามพันธกิจ ดวย

ความเอาใจใสและระมัดระวังใหการ

1. การนําผลการประเมินบทบาทและหนาท่ีของ

กรรมการประจําสาขา มากําหนดเปาหมายและ

ทิศทางการบริหารงานสาขา 



ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

ดําเนินงานเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 

  

2. การกําหนดคาเปาหมายท่ีชัดเจน เชน ระดับ

ความพึงพอใจ จะทําใหเห็นผลการดําเนินงานท่ีมี

การพัฒนาในแตละป 

C.8.2 1. ประธานกรรมการประจาํ

สาขาวิชามีวิสัยทัศน มีการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีนําไปสูการจัดทํา

ยุทธศาสตรในการบริหารสาขาผาน

กลไกของการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสาขา 

1. การนําผลการประเมินบทบาทและหนาท่ีของ

ประธานสาขา มากําหนดเปาหมายและทิศ

ทางการบริหารงานสาขา 

  

C.9 ผลการ

บริหารและ

จัดการของ

ผูบริหารคณะ/

สถาบัน 

1. ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT 

และจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนด

กลยุทธในการบริหาร เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธของคุณภาพการบริหารงาน

สาขาท้ัง 7 ดาน 

1. การกําหนดแนวทางแกไข คนหาขอควร

ปรับปรุงจากผลลัพธท่ีไมตรงเปาหมายหรือไม

เปนไปตามกลยุทธ เพ่ือนําไปสูการกําหนด

เปาหมายและทิศทางการบริหารงานสาขา 

C.10 บุคลากร

ไดรับการพัฒนา 

  1. การมีแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการ

และสายสนับสนุน  

C.11 ขอมูล

ปอนกลับจากผูมี

สวนไดสวนเสีย 

1. ขอมูลสวนปอนกลับจากผูมีสวน

ไดสวนเสียทุกกลุมในภาพรวมอยูใน

ระดับดีมากท่ีสุด (จากการ

สัมภาษณ) 

1. การประเมินขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา 

C.12 การบริการ

วิชาการแกสังคม

ของคณะและ

สถาบัน 

1. มีการบูรณาการพันกิจของสาขา 

และสามารถดึงเอาความแกรงของ

ศาสตรทางเศรษฐศาสตรมาบริการ

วิชาการแกสังคม ใหเกิดผลการ

ปฏิบัติงานตามกลยุทธท่ี

ตั้งเปาหมายไว 

1. การกําหนดคาเปาหมายเชิงคุณภาพท่ี

ตอบสนองพันธกิจของสาขาวิชา 

2. การขยายการบริการวิชาการไปสูเปาหมาย

หรือชุมชนอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลท่ียั่งยืน 

C.13 การสงเสริม

สนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1. มีการบูรณาการความรูระหวาง

ศาสตร มาประยุกตรวมกับอัต

ลักษณของสาขา ท่ีกอใหเกิดการ

สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากร

มนุษยหรือชุมชนจากกิจกรรมการ

1. การกําหนดคาเปาหมายเชิงคุณภาพท่ี

ตอบสนองพันธกิจของสาขาวิชา 

2. มีการขยายกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุน

ศิลปะและวัฒนธรรม ไปสูเปาหมายหรือชุมชน

อ่ืนเพ่ือใหเกิดผลท่ียั่งยืน 



ตัวบงช้ีหลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

สงเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

   

ตัวบงช้ีเลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 

Areas for Improvement 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได 

S.1 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรค 

1. มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

โดยเฉลี่ยตอคนสูงกวาเกณฑ  

1. การจัดทําแผนวิจัยของสาขาวิชาและระบบ

ฐานขอมูลการวิจัยของคณาจารยระดับบุคคลเพ่ือ

นํามาสูการพัฒนาการบริหารจัดการดานวิจัยของ

สาขาวิชา 

S.2 อัตราการ

อบรมบุคลากร

ใหม (สาย

วิชาการ) ดาน

การศึกษาทางไกล 

  1. การประเมินผลการอบรมของอาจารยใหมแต

ละทานในแตละประเด็นท่ีเขารับการอบรม จะทํา

ใหไดขอมูลมาใชในการพัฒนาอาจารยใหมใหมี

ความเขาใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลมาก

ข้ึน และสามารถนําความรูมาใชในการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S.3 นวัตกรรม

หรือสื่อการศึกษา

ทางไกลท่ี

เหมาะสม 

1. มีสื่อการสอนทางไกลท่ีเหมาะสม

กับสาขาเศรษฐศาสตร 

1. การนําผลการประเมินคุณภาพการรับบริการ

จากสื่อการสอน มากําหนดเปาหมายและทิศ

ทางการพัฒนาสื่อการสอนท่ีตรงกับความตองการ

ของผูเรียน 

  

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. การกําหนดคาเปาหมายท่ีทาทายและเนนเปาหมายเชิงคุณภาพ 

2. การเก็บขอมูลอยางตอเนื่องและเปนระบบ วิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงให

ครบวงจร PDCA  

  

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

1.       วิธีการคํานวณ FTE ของอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดภาระงานสอนของอาจารยใน

หลักสูตรท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง 

2.       การกําหนดเปาหมายอัตราการสําเร็จการศึกษาจําแนกตามหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความ

เปนจริงของแตละหลักสูตร 

3.       การคิดตนทุนตอหนวยของแตละหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 



4.       ความถูกตองและเปนปจจุบันของฐานขอมูลกลางของตัวบงชี้ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

5.       มหาวิทยาลัยควรใหสาขาวิชามีสวนรวมในการกําหนดประเด็นในแบบสอบถามท่ีหนวยงานสนับสนุน

ใชในการเก็บขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามความตองการของสาขาวิชาและสอดคลองกับเกณฑการ

ประกันคุณภาพ 

6.       การมีผูบริหารระดับสูงท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงและตอเนื่อง 

7.       ใหความหมาย “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของมหาวิทยาลัย 

8.       การกําหนด “อัตลักษณของนักศึกษา มสธ” ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในมิติใด ควรมีความ

แตกตางจากสถาบันการศึกษาอ่ืน (มีความหลากหลายในเรื่อง อายุ อาชีพ ฯ) 

9.       ปรับตัวบงชี้เลือกท่ีชี้ใหเห็นถึงความเฉพาะของ มสธ 

10.   ควรนํางานวิจัยการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเปดในตางประเทศมาใชประโยชนในการกําหนด

วิสัยทัศน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 


