
รายงานผลการประเมินระดับระดับสาขาวิชา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วันที่ประเมิน 26-27 ตุลาคม 2563 
 
รายช่ือผู้ประเมิน  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์   

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาค า 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี  
 

รายงานผลการประเมินระดับสาขาวิชา ตั้งอยู่บนข้อมูลที่สาขาวิชาได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสารผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(desktop assessment) และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมิน
คุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับสาขาวิชา ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 
3 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ด้วยโครงร่างองค์กร 
ตัวบ่งชี้หลัก 13 ข้อ และตัวบ่งชี้เลือก 3 ข้อ โดยผลการด าเนินงานของคณะ/สถาบัน จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถ
ปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

โครงร่างองค์กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะขององค์กร 
  
 
 

  1.  การก าหนดเป้าหมาย/ระยะเวลา กลยุทธ์และ
นิยามของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนจะท าให้สาขาวิชา
สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
 
 
 
 

 1. การสอบถามความต้องการและความคาดหวัง
ของบุคลากรในสาขาวิชาทั้ งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนจะท าให้สาขาวิชาสามารถก าหนดกล
ยุทธ์หรือปรับปรุงการบริหารและการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สาขาวิชามากขึ้น 
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โครงร่างองค์กร 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

2. ก าหนดคู่ เทียบและประเด็นเปรียบเทียบให้
ชัดเจน 
3. ควรเพ่ิมเติมผู้ส่ งมอบและคู่ความร่วมมือให้
ครอบคลุมหน่วยงานภายใน 

 

ตัวบ่งชีห้ลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.1 การรับและการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิต
นักศึกษา 

 1. การแสดงผลการด าเนินงานของการรับ การคง
อยู่และการส าเร็จการศึกษาในรูปของร้อยละและ
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังและ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายจะท าให้สาขาวิชาเห็น
แนวโน้มผลการด าเนินงานและสามารถวิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานได้ชัดเจนมากขึ้น 
2. ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในระดับ
สาขาวิชาและระบุการด าเนินการที่ ได้ท าเ พ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานดังกล่าว 

C.2 การได้งานท าของ
บัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ 

บัณฑิตน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพและการสร้าง
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน (จากการ
สัมภาษณ์) 

1. การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
ก่อให้เกิดผลดังกล่าวจะท าให้สาขาวิชาสามารถวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ได้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต 

C.3 คุณภาพบัณฑิต บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. การเพ่ิมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ผล
การวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
2. สาขาวิชาควรด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิต
ในบางประเด็นที่ส าคัญเพ่ิมเติม (โดยการสัมภาษณ์
หรือวิธีการอ่ืนที่จะท าให้ได้ข้อมูลมากข้ึน) 
3. ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับค่า
เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชีห้ลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 
 

 1. การมีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสร้าง
ผลงานได้ตามเป้าหมาย 
2. การรายงานผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ 
เกณฑ์และเป้าหมายของสาขาวิชา 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. แสดงระบบและกลไกในการก ากับคุณสมบัติและ
ความสามารถของอาจารย์ เช่น อาจใช้กลไกของ
กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจ า
สาขาวิชา เป็นต้น 
2. การรายงานผลการด าเนินงานควรแสดง
รายละเอียดให้ตอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ทั้ง 6 ข้อ  
3. ควรระบุหลักฐานที่บ่งบอกความสามารถของ
อาจารย์ในด้านการออกแบบการสอนและการ
ถ่ายทอดเนื้อหา การประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่
หลากหลายในการสอนและการประยุกต์ให้บรรลุ 
ELOs การพัฒนาและการใช้สื่อที่หลากหลาย (มคอ.
5) การติดตามและการประเมินผลการเรียนการ
สอนของตนเอง และการทบทวนกระบวนการสอน
ของตนเอง (รายงานการประชุมหลักสูตร ) และ
ความสามารถในการวิจัยและการจัดบริการวิชาการ 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการของอาจารย์มี
แนวโน้มสูงขึ้น (?) 

1. ควรแสดงรายละเอียดของระบบและกลไกใน
การบริหารผลงานวิชาการของอาจารย์ เช่น อาจใช้ 
IDP และกลไกผ่านคณะท างานวิจัยและกรรมการ
ประจ าสาขาจนได้ผลงานในแต่ละปี  เป็นต้น 
(ตรวจสอบตัวเลข) 

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีมาตรฐานตาม
องค์ประกอบที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชีห้ลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C.8.1 1. กรรมการประจ าสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์มีการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ 
2. การประเมินบทบาทหน้าที่
ของกรรมการประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มี
ความครอบคลุมทุกกลุ่ม 

1. การรับรู้ถึงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังมีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคณาจารย์ที่ไม่ใช่กรรมการ
ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ควรเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ
ถึงภารกิจที่ได้กระท า (ตรวจสอบตัวเลข) 
2. มีกลไกน าผลการประเมินไปวิ เคราะห์และ
ปรับปรุงการบริหารสาขาวิชา 

C.8.2 1. ประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อยู่
ในระดับดีทุกข้อ 
2. การประเมินบทบาทหน้าที่
ของประธานกรรมการประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มี
ความครอบคลุมทุกกลุ่ม 

1. การรับรู้ถึงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยัง
มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคณาจารย์ที่ไม่ใช่
กรรมการประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ควร
เ พ่ิมช่องทางการสื่ อสาร/ประชาสัม พันธ์ ให้
คณาจารย์ทราบถึงภารกิจที่ได้กระท า (ตรวจสอบ
ตัวเลข) 
2. มีกลไกน าผลการประเมินไปวิ เคราะห์และ
ปรับปรุงการบริหารสาขาวิชา 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารคณะ/
สถาบัน 

1. มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาฯ 
20 ปี สู่แผนพัฒนาระยะกลาง 
5 ปี 
2. มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
3. คณะกรรมการประจ า 
สาขาฯ บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 10 ประการ 
(ควรมีหลักฐานประกอบ) 
  

1. ควรมีการวิเคราะห์ผลของการวิเคราะห์ต้นทุนที่
มหาวิทยาลัยได้ท าการวิ เคราะห์ เบื้องต้นเ พ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และ
สาขาวิชา 
2. ควรจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ 
3. ควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม ID  
plan  
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ตัวบ่งชีห้ลัก 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

C.10 บุคลากรได้รับการ
พัฒนา 

คณาจารย์ได้รับการพัฒนา 
ตามเป้าหมาย 
 

1. บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับการพัฒนาครบ 
40 ชั่วโมงทุกคน ซึ่งอาจหาช่องทางเพ่ิมเติมจากที่
มหาวิทยาลัยจัด เช่น Webinar ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
หรืออบรม online ต่าง ๆ (ควรปรับแก้ไขหลักฐาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนบางราย) 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 พัฒนาระบบ กลไกและการติดตามและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
รวมถึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้ามาช่วย
ให้ ได้มาซึ่ งข้อมูล  เช่น การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  
การประเมินผลจากชุดวิชา 

C.12 การบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะและ
สถาบัน 
 

 

 

สาขาวิชามีแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน มีความ
พร้อมและศักยภาพที่จะ
ด าเนินกิจกรรมการบริการ
วิชาการ 
 
 

ในปีการศึกษาถัดไปน าโครงการที่ได้จัดเตรียมไว้
แล้วไปด าเนินการ และในการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง านอาจ เที ยบกั บ ค่ า เป้ าหมา ย อาจ
เปรียบเทียบกับแนวโน้ม 4 ปีการศึกษา (อาจยกเว้น
ที่ติดปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19) เพ่ือน าไปสู่
การวิเคราะห์โอกาสพัฒนาที่จะท าให้ชุมชนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงมีการประเมินผลที่
เป็นระบบ 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สาขาวิชามีแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมีความ
พร้อมและศักยภาพที่จะ
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

นอกเหนือจากวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าประเพณี
ต่าง ๆ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้ว สาขา
อาจมีวัฒนธรรมในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็น
เฉพาะของสาขาก็สามารถแสดงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของสาขาและตอบเอกลักษณ์ของ
สาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้เลือก 
Strengths 

จุดแข็ง 
Areas for Improvement 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. คณาจารย์มีศักยภาพใน
การหาแหล่งทุนวิจัยสูงมาก 
2. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มี
ศักยภาพสูง 

ตั้งค่าเป้าหมายที่ท้าทายมากข้ึน 
 

S.2 อัตราการอบรม
บุคลากรใหม่ (สายวิชาการ)  
ด้านการศึกษาทางไกล 

บุคลากรใหม่ สายวิชาการ 
ได้รับการอบรมด้าน
การศึกษาทางไกล 

การประเมินผลการอบรมของอาจารย์ใหม่จะท าให้
ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความ
เข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น 
และสามารถน าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของ
มหาวิทยาลัย 

S.3 นวัตกรรมหรือ
สื่อการศึกษาทางไกลที่
เหมาะสม 

มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพใน
การผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา
ทางไกลด้วยตนเองส าหรับ
ปริญญาโท  

1. การประเมินสื่อการศึกษาทางไกลเพ่ือน าผลการ
ประเมินมาก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. การจัดท าสื่อการสอนทางไกลเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงในรูปแบบแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ในชุด
วิชาระดับปริญญาตรี  
3. การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (modular) 
อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้กับผู้สนใจเนื้อหาดีๆจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
รวมถึงสามารถเก็บหน่วยกิตได้ 
4.  ก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้นและ 
ควรให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรในสาขาวิชา 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ข้อเสนอแนะต่อสาขาวิชา 

 1.1 แผนพัฒนาสาขาวิชาในรอบปี ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์และวิธีด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
 1.2 ควรมีคณะท างานให้ครอบคลุมพันธกิจ 5 ด้าน 
 1.3 การเขียนรายงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.3.1 เนื้อหาในการเขียนแต่ละข้อ ควรยึดหลักการเขียนแบบ P-D-C-A เพ่ือให้กระชับและเข้าใจ 
        ได้ง่าย และในช่องผลการด าเนินงานควรสรุปให้สั้นกระชับ 
1.3.2 ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน 
1.3.3 การเขียนผลการด าเนินงานของ C1 และ C9 ข้อ 2-4 ควรเขียนเป็นเชิง monitor ไม่ใช่  
        evaluation 

2.  ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในตัวบ่งชี้หลักจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เช่น C1, C2, C4, C6, C9 
ควรตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล  
 2.2 มหาวิทยาลัยควรให้สาขาวิชามีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นในแบบสอบถามที่หน่วยงานสนับสนุน
ใช้ในการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการของสาขาวิชาและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 
 2.3 การมีผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงและต่อเนื่อง 
 
 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 บุคลากรสายสนับสนุนเสนอให้มีการพิจารณางานในส่วนของอาจารย์ที่สามารถท าได้เอง เพ่ือให้งานมี 
คุณภาพมากขึ้น 

3.2 นักศึกษาและศิษย์เก่าภูมิใจกับการเรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มสธ. พึงพอใจสมกับความ 
คาดหวังที่มาเรียน อาจารย์มีการติดตามนักศึกษาซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

3.3 เนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา บางเนื้อหาควรปรับให้มีความทันสมัย เช่น ตัวอย่างบางเรื่องล้าสมัย  
เป็นต้น เนื้อหาทางเศรษฐมิติค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ 

3.4 ควรมีการจัดการเรียนการสอนเกือบทุกชุดวิชา และควรมีการปรับพื้นฐานให้นักศึกษาก่อนเรียนและ 
ต้องการให้มีกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนเก็บ 

3.5 ควรมีการปรับการตัดเกรดเป็นระบบ A, B, C, D, และ F เพ่ือสะท้อนความสามารถของนักศึกษาตาม
ความเป็นจริง (ปริญญาตรี) 

3.6 ควรเพิ่มฐานข้อมูลในการสืบค้น เช่น งานวิจัย บางคนอาจไม่ทราบด้วยว่าค้นอย่างไร  
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 3.7 นักศึกษาและศิษย์เก่าเห็นว่าจุดเด่นของบัณฑิต มสธ. คือ ความกระตือรือล้น ส่วนผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า 
คือ ความอดทนสามารถจัดการเวลาได้ดี (บัณฑิตที่กล่าวถึงมีบุคลิกภาพเป็นคนเงียบ ๆ จึงไม่จัดว่าเป็นจุดด้อย) 

 
สรุปคะแนนผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีหลักและตัวบ่งชี้เลือก 

 
ตัวบ่งชี้หลัก ระดับคะแนน 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 2 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 2 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 2 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 3 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 3 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 3 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 1 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 1 

 
ตัวบ่งชี้เลือก ระดับคะแนน 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 
S.2 อัตราการอบรมบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาทางไกล 3 
S.3 นวัตกรรมหรือสื่อการศึกษาทางไกลที่เหมาะสม 3 

 

ผู้จัดท ารายงาน   1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาค า 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล กาละดี  

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  


